
حنبل: كتاب  بن  أمحد  م  إلما ا لفقه على مذهب  ا يف  ختصرات  امل   أخصر 
دمشقي: املؤلف  ل ا بان  بل بن  دين  ل ا در  ب بن   حممد 

  خطبة املؤلف

     بسم اهللا الرمحن الرحيم 
احلمد هللا املفقه من شاء من خلقه يف الدين والصالة والسالم على نبينا حممد االمني املؤيد بكتابه املبني املتمسك 

  املتني وعلى اله وصحبه امجعني حببله 
ب كايف    وبعد فقد سنح خبلدي ان اختصر كتايب املسمى 

املبتدي الكائن يف فقه اإلمام امحد بن حنبل الصابر حلكم امللك املبدي ليقرب تناوله على املبتدئني ويسهل حفظه 
ى اخصر منه جامع ملسائله يف على الراغبني ويقل حجمه على الطالبني ومسيته اخصر املختصرات الين مل اقف عل

فقهنا من املؤلفات واهللا اسأل ان ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه انه جدير باجابة الدعوات وان جيعله خالصا 
  لوجهه الكرمي مقربا اليه يف جنات النعيم وما توفيقي واعتصامي اال باهللا عليه توكلت واليه انيب 

     كتاب الطهارة    
ال يرفع احلدث ويزيل املياه ثالثه اال ول طهور وهو الباقي على خلقته ومنه مكروه كمتغري بغري ممازج وحمرم 

  اخلبث وهو املغصوب وغري بئر الناقة من مثود 

  
  الثاين طاهر ال يرفع احلدث وال يزيل اخلبث وهو املتغري مبمازج طاهر ومنه يسري مستعمل يف رفع حدث 

ا وهو ما تغري بنجاسة يف غري حمل تطهري او القاها قي غريه وهو يسري واجلاري  الثالث جنس حيرم استعماله مطلق
  كالراكد والكثري قلتان ومها مائة رطل وسبعة ارطال وسبع رطل بالدمشقي واليسري ما دوهنما 

  فصل

ة كل اناء طاهر يباح اختاذه واستعماله اال ان يكون ذهبا او فضة اومضببا باحدمها لكن تباح ضبة يسرية من فض
حلاجة وما مل تعلم جناسته من انية كفار وثياهبم طاهرة وال يطهر جلد ميتة بدباغ وكل اجزائها جنسة اال شعرا 

  وحنوه واملنفصل من حي كميتته 

  فصل

  االستنجاء واجب من كل خارج اال الريح والطاهر وغري امللوث 



  
بائث وبعد خروج منه غفرانك احلمد وسن عند دخول خالء قول بسم اهللا اللهم اين اعوذ بك من اخلبث واخل

هللا الذي اذهب عين االذى وعافاين وتغطية راس وانتعال وتقدمي رجله اليسرى دخوال واعتماده عليها جالسا 
واليمىن خروجا عكس مسجد ونعل وحنومها وبعد يف فضاء وطلب مكان رخو لبول ومسح الذكر باليد 

  الثا ونتره ثالثا اليسرى اذا انقطع البول من اصله اىل راسه ث
ذكر اهللا تعاىل وكالم فيه بال حاجة ورفع ثوب قبل دنو من االرض وبول يف شق  وكره دخول خالء مبا فيه 

  وحنوه ومس فرج 

بيمني بال حاجة واستقبال النريين وحرم استقبال قبلة واستدبارها يف غري بنيان ولبث فوق احلاجة وبول يف 
  ة مثرا مقصودا طريق مسلوك وحنوه وحتت شجرة مثمر

وسن استجمار مث استنجاء مباء وجيوز االقتصار على احدمها لكن املاء افضل حينئذ وال يصح استجمار اال 
بطاهر مباح يابس منق وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل حبيوان وشرط له عدم تعدي خارج 

  موضع العادة وثالث مسحات منقية فاكثر 

  فصل

  وقت اال لصائم بعد الزوال فيكره ويتاكد عند صالة وحنوها وتغري فم وحنوه  يسن السواك بالعود كل
وسن بداءة باالمين فيه ويف طهر وشانه كله وادهان غبا واكتحال يف كل عني ثالثا ونظر يف مراة وتطيب 

واستحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف ابط وكره قزع ونتف شيب وثقب اذن صيب وجيب ختان ذكر 
  يد بلوغ مع امن الضرر ويسن قبله ويكره سابع والدته ومنها اليه وانثى بع

  

  فصل فروض الوضوء

ستة غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق وغسل اليدين والرجلني ومسح مجيع الراس مع االذنني وترتيب 
  ومواالة 

  والنية شرط لكل طهارة شرعية غري ازالة خبث وغسل كتابية حلل وطء ومسلمة ممتنعة 
  ية واجبة يف وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء وتسقط سهوا وجهال والتسم

ومن سننه استقبال قبلة وسواك وبداءة بغسل يدي غري قائم من نوم ليل وجيب له ثالثا تعبدا ومبضمضة 
  فاستنشاق ومبالغة فيهما لغري 

اكثر وسن بعد فراغه رفع بصره إىل السماء وقول  صائم وختليل شعر كثيف واألصابع وغسلة ثانية وثالثة وكره
  ما ورد واهللا اعلم 



  فصل

  جيوز املسح على خف وحنوه وعمامة ذكر حمنكة او ذات 

ذؤابة ومخر نساء مدارة حتت حلوقهن وعلى جبرية مل جتاوز قدر احلاجة اىل حلها وان جاوزته او وضعها على 
  مسح موضوعة على طهارة غري طهارة لزم نزعها فان خاف الضرر تيمم مع 

وميسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة ومسافر سفر قصر ثالثة بلياليها فان مسح يف سفر مث 
  اقام او 

عكس فكمقيم وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح حمل فرض وثبوته بنفسه وامكان مشي به عرفا وطهارته 
  واباحته 

ثر ظاهر قدم خف ومجيع جبرية وان ظهر بعض حمل فرض او متت املدة وجيب مسح اكثر دوائر عمامة واك
  استانف الطهارة 

  فصل نواقض الوضوء

مثانية خارج من سبيل مطلقا وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثري جنس غريمها وزوال عقل اال يسري 
موت ومس فرج ادمي  نوم من قائم او قاعد وغسل ميت واكل حلم ابل والردة وكل مااوجب غسال غري

  متصل او حلقة دبره بيد وملس 

  ذكر او انثى االخر لشهوة بال حائل فيهما ال لشعر وسن ظفر وال هبا وال من دون سبع 
  وال ينتقض وضوء ملموس مطلقا ومن شك يف طهارة او حدث بىن على يقينه 

آن ولبث يف مسجد بغري وحرم على حمدث مس مصحف وصالة وطواف وعلى جنب وحنوه ذلك وقراءة اية قر
  وضوء 

  فصل موجبات الغسل

سبعة خروج املين من خمرجه بلذة وانتقاله وتغييب حشفة يف فرج او دبر ولو لبهيمة او ميت بال حائل واسالم 
  كافر وموت وحيض ونفاس 

وسن جلمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون واغماء ال احتالم فيهما واستحاضة لكل صالة واحرام ودخول 
  كة م

  وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت مبزدلفة ورمي مجار 
  وتنقض املرأة شعرها حليض ونفاس ال جنابة اذا روت اصوله 

  وسن توضؤ مبد واغتسال بصاع وكره اسراف وان نوى بالغسل رفع احلدثني او احلدث واطلق ارتفعا  ٢



ة وطء والغسل هلا افضل وكره نوم جنب بال وسن جلنب غسل فرجه والوضوء الكل وشرب ونوم ومعاود
  وضوء 

  فصل

يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار اذا عدم املاء حلبس او غريه او خيف باستعماله او طلبه ضرر ببدن او 
  مال 

ا يفعل باملاء سوى جناسة على غري بدن اذا دخل وقت فرض وابيح غريه    او غريمها ويفعل عن كل م
  كفي طهارته استعمله مث تيمم وان وجد ماء ال ي

  ويتيمم للجرح عند غسله ان مل ميكن مسحه باملاء ويغسل الصحيح 
  وطلب املاء شرط فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد 

  
  وفروضه مسح وجهه ويديه اىل كوعيه ويف اصغر ترتيب ومواالة ايضا 

  او اطلق ونية االستباحة شرط ملا يتيمم له وال يصلي به فرضا ان نوى نفال 
  ويبطل خبروج الوقت ومبطالت الوضوء وبوجود ماء ان تيمم لفقده وسن لراجيه تاخري الخر وقت خمتار 

ومن عدم املاء والتراب او مل ميكنه استعماهلما صلى الفرض فقط على حسب حاله وال اعادة ويقتصر على 
  جمزىء وال يقرا يف غري صالة ان كان جنبا 

  فصل

الة عني النجاسة واثرها باملاء وبول غالم مل ياكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به وغريمها تطهر ارض وحنوها باز
  بسبع 

غسالت احدها بتراب وحنوه يف جناسة كلب وخنزير فقط مع زواهلا وال يضر بقاء لون او ريح او مها عجزا 
ع ومطعوم عن يسري دم وتطهر مخرة انقلبت بنفسها خال وكذا دهنا الدهن ومتشرب جناسة وعفي يف غري مائ

ال نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض وحنوها  جنس وحنوه من حيوان طاهر ال دم سبيل اال من حيض وما 
ا ومائع مسكر وما ال  يؤكل من طري وهبائم مما فوق اهلر خلقة ولنب ومين من غري ادمي وبول  ٢طاهرة مطلق

ا وروث وحنوها من غري ماكول اللحم جنسة ومنه طاهرة ك دم له سائل ويعفى عن يسري طني شارع عرف مما ال 
  ان علمت جناسته واال فطاهر 

  فصل يف احليض



  ال حيض مع محل وال بعد مخسني سنة وال قبل متام تسع سنني 
واقله يوم وليلة واكثره مخسة عشر وغالبه ست او سبع واقل طهر بني حيضتني ثالثة عشر وال حد الكثره 

  وم ويلزمها قضاؤه وحرم عليها فعل صالة وص
  وجيب بوطئها يف الفرج دينار او نصفه كفارة وتباح املباشرة فيما دونه 

  
واملبتداة جتلس اقله مث تغتسل وتصلي فان مل جياوز دمها اكثره اغتسلت ايضا اذا انقطع فان تكرر ثالثا فهو 

  حيض تقضي ما 

تميز ان كان وصلح يف الشهر الثاين وجب فيه وان ايست قبله او مل يعد فال وان جاوزه فمستحاضة جت لس امل
  واال اقل احليض حىت تتكرر استحاضتها مث غالبه 

ومستحاضة معتادة تقدم عادهتا ويلزمها وحنوها غسل احملل وعصبه والوضوء لكل صالة ان خرج شيء ونية 
  االستباحة وحرم وطؤها اال مع خوف زنا 

  هر يكره الوطء فيه وهو كحيض يف احكامه غري عدة وبلوغ واكثر مدة النفاس اربعون يوما والنقاء زمنه ط

    كتاب الصالة    
جتب اخلمس على كل مسلم مكلف اال حائضا ونفساء وال تصح من جمنون وال صغري غري مميز وعلى وليه امره 

ط هلا هبا لسبع وضربه على تركها لعشر وحيرم تأخريها اىل وقت الضرورة اال ممن له اجلمع بنيته ومشتغل بشر
  حيصل قريبا وجاحدها كافر 

  فصل

  اآلذان واالقامة فرضا كفاية على الرجال االحرار املقيمني للخمس املؤداة واجلمعة 
  وال يصح اال مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا 

  وبعد الوقت لغري فجر وسن كونه صيتا امينا عاملا بالوقت 
   واقام لكل صالة ومن مجع او قضى فوائت اذن لالوىل

وسن ملؤذن وسامعه متابعة قوله سرا اال يف احليعلة فيقول احلوقلة ويف التثويب صدقت وبررت والصالة على 
  النيب عليه السالم بعد فراغه وقول ما ورد والدعاء 

  وحرم خروج من مسجد بعده بال عذر او نية رجوع 

  فصل شروط صحة الصالة

  ل الوقت فوقت الظهر من الزوال ستة طهارة احلدث و تقدمت ودخو



حىت يتساوى منتصب وفيؤه سوى ظل الزوال ويليه املختار للعصر حىت يصري ظل كل شيء مثليه سوى ظل 
الزوال والضرورة اىل الغروب ويليه املغرب حىت يغيب الشفق االمحر ويليه املختار للعشاء اىل ثلث الليل االول 

  فجر اىل الشروق والضرورة اىل طلوع فجر ثان ويليه ال
وتدرك مكتوبة باحرام يف وقتها لكن حيرم تاخريها اىل وقت ال يسعها وال يصلي حىت يتيقنه او يغلب على ظنه 

  دخوله ان عجز عن اليقني ويعيد ان أخطأ 

  
ا جيمع اليها قبلها وجيب فورا قضاء فوائت مرتبا ما مل  ومن صار اهال لوجوهبا قبل خروج وقتها بتكبرية لزمته وم

  يتضرر او ينس اوخيش فوت حاضرة او اختيارها 
  الثالث ستر العورة وجيب حىت خارجها ويف خلوة وظلمة مبا ال يصف البشرة 

ا بني سرة وركبة وابن سبع اىل عشر الفرجان وكل احلرة عورة اال وجهها يف  وعورة رجل وحرة مراهقة وامة م
  الصالة 

و غصب ثوبا او بقعة اعاد ال من حبس يف حمل جنس او ومن انكشف بعض عورته وفحش اوصلى يف جنس ا
  غصب ال ميكنه اخلروج منه 

  
  الرابع اجتناب جناسة غري معفو عنها يف بدن وثوب وبقعة مع القدرة 

  ومن جرب عظمة او خاطه بنجس وتضرر بقلعه مل جيب ويتيمم ان مل يغطه اللحم 
  وجمزرة ومزبلة وقارعة طريق وال يف اسطحتها  وال تصح بال عذر يف مقربة وخالء ومحام واعطان ابل ٢

اخلامس استقبال القبلة وال تصح بدونه اال لعاجز ومتنفل يف سفر مباح وفرض قريب منها اصابة عينها وبعيد 
  جهتها ويعمل وجوبا خبرب ثقة بيقني ومبحاريب املسلمني وان اشتبهت يف السفر 

  دمها مع القدرة قضى مطلقا اجتهد عارف بادلتها وقلد غريه وان صلى بال اح
  السادس النية فيجب تعيني معينة وسن مقارنتها لتكبرية احرام وال يضر تقدميها عليها بيسري 

  وشرط نية امامة وائتمام وملؤمت انفراد لعذر وتبطل صالته ببطالن صالة امامه ال عكسه ان نوى امام االنفراد 

  & باب صفة الصالة & 
ا ورد وقيام امام فغري مقيم اليها عند قول مقيم قد قامت  يسن خروجه اليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول م

الصالة فيقول اهللا اكرب وهوقائم يف فرض رافعا يديه اىل حذو منكبيه مث يقبض بيمناه كوع يسراه وجيعلهما حتت 
ك وال اله غريك مث سرته وينظر مسجده يف كل صالته مث يقول سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جد

يستعيذ مث يبسمل سرا مث يقرا الفاحتة مرتبة متوالية وفيها احدى عشر تشديدة واذا فرغ قال امني جيهر هبا امام 
  وماموم معا يف جهرية وغريمها فيما جيهر 



فيه ويسن جهر إمام بقراءة صبح ومجعة وعيد وكسوف واستسقاء واواليي مغرب وعشاء ويكره ملاموم وخيري 
فرد وحنوه مث يقرا بعدها سورة يف الصبح من طوال املفصل واملغرب من قصاره والباقي من اوساطه مث يركع من

مكربا رافعا يديه مث يضعهما على ركبتيه مفرجيت االصابع ويسوي ظهره ويقول سبحان ريب العظيم ثالثا وهو 
ربنا ولك احلمد وبعد انتصابه ربنا ولك احلمد  ادىن الكمال مث يرفع راسه ويديه معا قائالمسع اهللا ملن محدا وبعده

ا شئت من شيء بعد وماموم ربنا ولك احلمد فقط مث يكرب ويسجد على  ملء السماء وملء األرض وملء م
  االعضاء السبعة فيضع ركبتيه مث يديه مث جبهته وانفه 

كبتيه ويقول سبحان ريب وسن كونه على اطراف اصابعه وجمافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وتفرقة ر
  االعلى 

ثالثا وهو ادىن الكمال مث يرفع مكربا وجيلس مفترشا ويقول ريب اغفر يل ثالثا وهو اكمله ويسجد الثانية 
كذلك مث ينهض مكربا معتمدا على ركبتيه بيديه فأن شق فباالرض فيايت مبثلها غري النية والتحرمية واالستفتاح 

مفترشا وسن وضع يديه على فخذيه وقبض اخلنصر والبنصر من ميناه وحتليق  والتعوذ ان كان تعوذ مث جيلس
اهبامها مع الوسطى واشارته بسبابتها يف تشهد ودعاء عند ذكر اهللا مطلقا وبسط اليسرى مث يتشهد فيقول 

اهللا  التحيات هللا والصلوات والطيبات السالم عليك ايها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد
  الصاحلني اشهد ان ال اله اال اهللا واشهد ان حممدا عبده ورسوله 

  
مث ينهض يف مغرب ورباعية مكربا ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاحتة مث جيلس متوركا فيايت 

 بالتشهد االول مث يقول اللهم صل على حممد وعلى ال حممد كما صليت على ال ابراهيم انك محيد جميد وبارك
على حممد وعلى ال حممد كما باركت على ال ابراهيم انك محيد جميد وسن ان يتعوذ فيقول اعوذ باهللا من 

عذاب جهنم ومن عذاب القرب ومن فتنة احمليا واملمات ومن فتنة املسيح الدجال اللهم اين اعوذ بك من املامث 
  السالم عليكم ورمحة اهللا مرتبا معرفا وجوبا واملغرم وتبطل بدعاء بامر الدنيا مث يقول عن ميينه مث عن يساره 

وامراة كرجل لكن جتمع نفسها وجتلس متربعة او مسدلة رجليها عن ميينها وهو افضل وكره فيها التفات وحنوه 
  بال حاجة واقعاء 

  وافتراش ذراعيه ساجدا وعبث وختصر وفرقعة اصابع وتشبيكها وكونه حاقنا وحنوه وتائقا لطعام وحنوه 
ابه شيء سبح رجل وصفقت امراة ببطن كفها على ظهر االخرى ويزيل بصاقا وحنوه بثوبه ويباح يف غري واذا ن

  مسجد عن يساره ويكره امامه وميينه 

  فصل ومجلة اركاهنا

اربعة عشر القيام والتحرمية والفاحتة والركوع واالعتدال عنه والسجود واالعتدال عنه واجللوس بني السجدتني 
  لتشهد االخري وجلسته والصالة على النيب عليه السالم والتسليمتان والترتيب والطمأنينة وا



  
وواجباهتا مثانية التكبري غري التحرمية والتسميع والتحميد وتسبيح ركوع وسجود وقول رب اغفر يل مرة مرة 

 والتشهد االول وجلسته وما عدا ذلك والشروط سنة فالركن والشرط ال يسقطان سهوا وجهال ويسقط
  الواجب هبما 

  فصل

ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك ال يف عمد وهو واجب ملا تبطل بتعمده وسنة التيان بقول مشروع 
  يف غري حمله سهوا وال تبطل بتعمده ومباح لترك سنة 

  وحمله قبل السالم ندبا اال اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا 
  ا فان ذكر قريبا امتها وسجد وان سلم قبل امتامها عمدا بطلت وسهو

  
وان احدث او قهقه بطلت كفعلهما يف صلبها وان نفخ او انتحب ال من خشية اهللا او تنحنح بال حاجة فبان 

  حرفان بطلت 
ومن ترك ركنا غري التحرمية فذكره بعد شروعه يف قراءة ركعة اخرى بطلت املتروك منها وصارت اليت شرع 

ود فيايت به ومبا بعده وبعد سالم فكترك ركعة وان هنض عن تشهد اول ناسيا لزم يف قرائتها مكاهنا وقبله يع
رجوعه وكره ان استتم قائما وحرم وبطلت ان شرع يف القراءة ال ان نسي او جهل ويتبع ماموم وجيب 

  السجود لذلك مطلقا ويبين على اليقني وهو االقل من شك يف ركن او عدد 

  فصل

قاء فتراويح فوتر ووقته من صالة العشاء اىل الفجر واقله ركعة واكثره احدى اكد صالة تطوع كسوف فاستس
عشرة مثىن مثىن ويوتر بواحدة وادىن الكمال ثالث بسالمني ويقنت بعد الركوع ندبا فيقول اللهم اهدين فيمن 

يما اعطيت وقين شر ما قضيت انك تقضي  وال هديت وعافين فيمن عافيت وتولين فيمن توليت وبارك يل ف
يقضى عليك انه ال يذل من واليت وال يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم انا نعوذ برضاك من 

سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك ال حنصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك مث يصلي على النيب 
  مطلقا  صلى اهللا عليه وسلم ويؤمن ماموم وجيمع امام الضمري وميسح الداعي وجهه بيديه

والت التراويح عشرون ركعة برمضان تسن والوتر معها مجاعة ووقتها بني سنة عشاء ووتر مث الراتبة ركعتان 
قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد املغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر ومها اكدها وتسن 

  صالة الليل بتاكد وهي افضل من صالة النهار 

  
لقارىء ومستمع ويكرب اذا سجد واذا رفع وجيلس ويسلم وكره المام قراءهتا يف سرية وسجوده وسجود تالوة 



  هلا وعلى ماموم يف متابعته يف غريها 
  وسجود شكر عند جتدد نعم واندفاع نقم وتبطل به صالة غري جاهل وناس وهو كسجود تالوة 

طلوع الشمس ومن صالة طلوع فجر ثان اىل  العصر اىل الغروب وعند طلوعها اىل  واوقات النهي مخسة من 
  ارتفاعها قدر رمح 

وعند قيامها حىت تزول وعند غروهبا حىت يتم فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا ال قضاء فرض وفعل ركعيت طواف 
  وسنة فجر اداء قبلها وصالة جنازة بعد فجر وعصر 

  فصل

م ان يؤم قبل راتب اال بإذنه او عذره او عدم جتب اجلماعة للخمس املؤداة على الرجال االحرار القادرين وحر
  كراهته 

ومن كرب قبل تسليمة االمام االوىل ادرك اجلماعة ومن ادركه راكعا ادرك الركعة بشرط ادراكه راكعا وعدم 
ا ادرك معه اخرها وما يقضيه اوهلا    شكه فيه وحترميته قائما وتسن ثانية للركوع وم

  
و وتالوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا اول اذا سبق بركعة لكن يسن ان ويتحمل عن ماموم قراءة وسجود سه

  يقرا يف سكتاته وسرية واذا مل يسمعه لبعد ال طرش 
  وسن له التخفيف مع االمتام وتطويل االوىل على الثانية وانتظار داخل ما مل يشق 

  فصل

ة وعيد تعذرا خلف غريه وال امامة من االقرا العامل فقه صالته اوىل من االفقه وال تصح خلف فاسق اال يف مجع
  حدثه 

ا حييل املعىن اال مبثله وكذا من  دائم وامي وهو من ال حيسن الفاحتة او يدغم فيها حرفا ال يدغم او يلحن فيها حلن
به سلس بول وعاجز عن ركوع وسجود او عن قعود وحنوها اواجتناب جناسة او استقبال وال عاجز عن قيام 

رجي زوال علته وال مميز لبالغ يف فرض وال امراة لرجال وخناثا وال خلف حمدث او جنس فأن بقادر اال راتبا 
اء وحنوه    جهال حىت انقضت صحت ملأموم وتكره امامة حلان وفأف

  وسن وقوف املأمومني خلف االمام والواحد عن ميينه وجوبا 

 تصح صالته واذا مجعهما مسجد صحت واملراة خلفه ومن صلى عن يسار االمام مع خلو ميينه او فذا ركعة مل
القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقاالت االمام واال شرط رؤية االمام او من وراءه ايضا ولو يف بعضها وكره علو 

امام على ماموم ذراعا فاكثر وصالته يف حمراب مينع مشاهدته وتطوعه موضع املكتوبة واطالته االستقبال بعد 
سوار تقطع الصفوف عرفا اال حلاجة يف الكل وحضور مسجد ومجاعة ملن رائحته السالم ووقوف ماموم بني 



كريهة من بصل او غريه ويعذر بترك مجعة ومجاعة مريض ومدافع احد االخبثني ومن حبضرة طعام حيتاج اليه 
  وخائف ضياع ماله او موت قريبه 

  ت رفقته وحنوهم او ضررا من سلطان او مطر وحنوه او مالزمة غرمي وال وفاء له او فو

  فصل

يصلي املريض قائما فان مل يستطع فقاعدا فان مل يستطع فعلى جنب واالمين افضل وكره مستلقيا مع قدرته على 
جنب واال تعني ويومىء بركوع وسجود وجيعله اخفض فان عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه كأسري خائف فان 

ما دام العقل ثابتا فإن طرأ عجز او قدرة يف اثنائها انتقل عجز فبقلبه مستحضرا القول والفعل وال يسقط فعلها 
  وبىن 

  فصل

  ويسن قصر الرباعية يف سفر طويل مباح ويقضي صالة سفر يف حضر وعكسه تامة 
ومن نوى اقامة مطلقة مبوقع او اكثر من اربعة ايام او ائتم مبقيم امت وان حبس ظلما او مل ينو اقامة قصر ابدا 

   الظهرين او العشائني بوقت احدامها وملريض ويباح له اجلمع بني

وحنوه يلحقه بتركه مشقة وبني العشائني فقط ملطر وحنوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة ولوحل وريح شديدة 
باردة ال باردة فقط اال بليلة مظلمة واالفضل فعل االرفق من تقدمي او تاخري وكره فعله يف بيته وحنوه بال 

  مي براتبة بينهما وتفريق باكثر من وضوء خفيف واقامة ضرورة ويبطل مجع تقد
وجتوز صالة اخلوف باي صفة صحت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وصحت من ستة اوجه وسن فيها محل 

  سالح غري مثقل 

  فصل تلزم اجلمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء

حت واالفضل بعده وحرم سفر من تلزمه بعد ومن صلى الظهر ممن عليه اجلمعة قبل االمام مل تصح واال ص
  الزوال وكره قبله ما مل يات هبا يف طريقه او خيف فوت رفقة 

وشرط لصحتها الوقت وهو اول وقت العيد اىل اخر وقت الظهر فان خرج قبل التحرمية صلوا ظهرا واال مجعة 
  مجعة ان وحضور اربعني باالمام من اهل وجوهبا فان نقصوا قبل امتامها استأنفوا 

  امكن واال ظهرا ومن ادرك مع االمام ركعة امتها مجعة 
وتقدمي خطبتني من شرطهما الوقت ومحد اهللا والصالة على رسوله عليه السالم وقراءة اية وحضور العدد املعترب 

ال ممن ورفع الصوت بقدر امساعه والنية والوصية بتقوى اهللا وال يتعني لفظها وان تكونا ممن يصح ان يؤم فيها 
  يتوىل الصالة 



وتسن اخلطبة على منرب او موضع عال وسالم خطيب اذا خرج واذا اقبل عليهم وجلوسه اىل فراغ االذان 
وبينهما قليال واخلطبة قائما معتمدا على سيف او عصا قاصدا تلقاءه وتقصريمها والثانية اكثر والدعاء 

  للمسلمني وابيح ملعني كالسلطان 
االوىل بعد الفاحتة اجلمعة والثانية املنافقني وحرم اقامتها وعيد يف اكثر من موضع ببلد اال  وهي ركعتان يقرا يف

  حلاجة واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ست 
  وسن قبلها اربع غري راتبة وقراءة الكهف يف يومها وليلتها 

يضاء وتبكري اليها ماشيا وكثرة دعاء وصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم وغسل وتنظف وتطيب ولبس ب
  ودنو من االمام 

  وكره لغريه ختطي الرقاب اال لفرجة ال يصل اليها اال به وايثار مبكان افضل ال قبول 
وحرم ان يقوم غري صيب من مكانه فيجلس فيه والكالم حال اخلطبة على غري خطيب ومن كلمه حلاجة ومن 

  دخل واالمام خيطب صلى التحية فقط خفيفة 

  فصل

الة العيدين فرض كفاية ووقتها كصالة الضحى واخره الزوال فإن مل يعلم بالعيد اال بعده صلوا من الغد وص
  قضاء 

وشرط لوجوهبا شروط مجعة ولصحتها استيطان وعدد اجلمعة لكن يسن ملن فاتته او بعضها ان يقضيها وعلى 
  صفتها افضل 

حى وترك اكل قبلها ملضح ويصليها ركعتني قبل وتسن يف صحراء وتاخري صالة فطر واكل قبلها وتقدمي اض
  اخلطبة 

يكرب يف االوىل بعد االستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا ويف الثانية قبل القراءة مخسا رافعا يديه مع كل تكبرية 
اله ويقول بني كل تكبريتني اهللا اكرب كبريا واحلمد هللا كثريا وسبحان اهللا بكرة واصيال وصلى اهللا على حممد و

وسلم تسليما كثريا او غريه مث يقرا بعد الفاحتة يف األوىل سبح والثانية الغاشية مث خيطب كخطبيت اجلمعة لكن 
  يستفتح يف األوىل بتسع تكبريات والثانية بسبع ويبني هلم يف الفطر ما خيرجون ويف األضحى ما يضحون 

احلجة اىل فراغ اخلطبة واملقيد عقب كل فريضة يف وسن التكبري املطلق ليليت العيدين والفطر اكد ومن اول ذي 
  مجاعة من فجر عرفة حملل وحملرم من ظهر يوم النحر اىل عصر اخر ايام التشريق 

  فصل

وتسن صالة كسوف ركعتني كل ركعة بقيامني وركوعني وتطويل سورة وتسبيح وكون اول كل اطول 
  واستسقاء اذا اجدبت االرض وقحط املطر 



  ا كعيد وهي واليت قبلها مجاعة افضل وصفتها واحكامه
  واذا اراد االمام اخلروج هلا وعظ الناس وامرهم بالتوبة واخلروج 

من املظامل وترك التشاحن والصيام والصدقة ويعدهم يوما خيرجون فيه وخيرج متواضعا متخشعا متذلال متضرعا 
فيصلي مث خيطب واحدة يفتتحها بالتكبري متنظفا ال مطيبا ومعه اهل الدين والصالح والشيوخ ومييز الصبيان 

كخطبة عيد ويكثر فيها االستغفار وقراءة االيات اليت فيها االمر به ويرفع يديه وظهورمها حنو السماء فيدعو 
  بدعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا اىل اخره 

ينا اللهم على الظراب واالكام وبطون االودية ومنابت وان كثر املطر حىت خيف سن قول اللهم حوالينا وال عل
  البقرة اآلية } ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به { الشجر 

    كتاب اجلنائز    
ترك الدواء افضل وسن استعداد للموت واكثار من ذكره وعيادة مسلم غري مبتدع وتذكريه التوبة والوصية 

شراب وتندية شفتيه وتلقينه ال اله اال اهللا مرة وال يزاد على ثالث اال  فاذا نزل به سن تعاهد بل حلقه مباء او
ان يتكلم فيعاد برفق وقراءة الفاحتة وياسني عنده وتوجيهه اىل القبلة واذا مات تغميض عينيه وشد حلييه وتليني 

ا منحدرا مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة او حنوها على بطنه وجعله على سرير غسله متوجه
  حنو رجليه واسراع جتهيزه وجيب يف حنو تفريق وصيته وقضاء دينه 

  فصل

  واذا اخذ يف غسله ستر عورته وسن ستر كله عن العيون وكره حضور غري معني 
مث نوى ومسى ومها كفي غسل حي مث يرفع راس غري حامل اىل قرب جلوس ويعصر بطنه برفق ويكثر املاء 

  ة فينجيه هبا وحرم مس عورة من له سبع حينئذ مث يلف على يده خرق
مث يدخل اصبعيه وعليها خرقة مبلولة يف فمه فيمسح اسنانه ويف منخريه فينظفهما بال ادخال ماء مث يوضئه 

ويغسل راسه وحليته برغوة السدر وبدنه بثفله مث يفيض عليه املاء وسن تثليث وتيامن وامرار يده كل مرة على 
   ينقى وكره اقتصار على مرة وماء حار وخالل واشنان بال حاجة وتسريح شعره بطنه فان مل ينق زاد حىت

وسن كافور وسدر يف االخرية وخضاب شعر وقص شارب وتقليم اظفار ان طاال وتنشيف وجينب حمرم مات ما 
  جينب يف 

يض بعد حياته وسقط الربعة اشهر كمولود حيا واذا تعذر غسل ميت ميم وسن تكفني رجل يف ثالث لفائف ب
تبخريها وجيعل احلنوط فيما بينها ومنه بقطن بني الييه والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده مث يرد طرف 

العليا من اجلانب االيسر على شقه االمين مث االمين على االيسر مث الثانية والثالثة كذلك وجيعل اكثر الفاضل 
  عند راسه 

ص ولفافتان وصغرية قميص ولفافتان والواجب ثوب يستر مجيع وسن المراة مخسة اثواب ازار ومخار وقمي
  امليت 



  فصل

وتسقط الصالة عليه مبكلف وتسن مجاعة وقيام امام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امراة مث يكرب اربعا يقرا 
الثالثة بعد االوىل والتعوذ الفاحتة بال استفتاح ويصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد الثانية ويدعو بعد 

واالفضل بشيء مما ورد ومنه اللهم اغفر حلينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغرينا وكبرينا وذكرنا وانثانا انك تعلم 
  منقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير اللهم من احييته منا فاحيه على 

عنه واكرم نزله واوسع مدخله  االسالم والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما اللهم اغفر له وارمحه وعافه واعف
واغسله باملاء والثلج والربد ونقه من الذنوب واخلطايا كما ينقى الثوب االبيض من الدنس وابدله دارا خريا من 

  داره وزرحا خريا من زوجه وادخله اجلنة واعذه من عذاب القرب وعذاب النار وافسح له يف قربه ونور له فيه 
ل اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا واجرا وشفيعا جمابا اللهم ثقل به موازينهما وان كان صغريا او جمنونا قا

واعظم به اجورمها واحلقه بصاحل سلف املؤمنني واجعله يف كفالة ابراهيم وقه برمحتك عذاب اجلحيم ويقف بعد 
  الرابعة قليال ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبرية 
امها وراكب حلاجة خلفها وقرب منها وكون قرب حلدا وقول مدخل وسن تربيع يف محلها واسراع وكون ماش ام

بسم اهللا على ملة رسول اهللا وحلده على شقه االمين وجيب استقباله القبلة وكره بال حاجة جلوس تابعها قبل 
  وضعها وجتصيص قرب وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه وادخاله شيئا مسته النار وتبسم وحديث بأمر 

  وحرم دفن اثنني يف قرب اال لضرورة واي قربة فعلت وجعل ثواهبا ملسلم حي او ميت نفعه الدنيا عنده 
وسن لرجال زيارة قرب مسلم والقراءة عنده وما خيفف عنه ولو جبعل جريدة رطبة يف القرب وقول زائر ومار به 

منكم واملستأخرين نسال اهللا  السالم عليكم دار قوم مؤمنني وانا ان شاء اهللا بكم الحقون يرحم اهللا املستقدمني
  لنا ولكم العافية اللهم ال حترمنا اجرهم وال تفتنا بعدهم واغفر لنا وهلم 

  وتعزية املصاب بامليت سنة وجيوز البكاء عليه وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد وحنوه 

     كتاب الزكاة  
  جتب يف مخسة اشياء 

رض ومثار بشرط اسالم وحرية وملك نصاب واستقراره وسالمة هبيمة انعام ونقد وعرض جتارة وخارج من اال
من دين ينقص النصاب ومضي حول اال يف معشر ونتاج سائمة وربح جتارة وان نقص يف بعض احلول ببيع او 

  غريه ال فرارا 

  انقطع وان ابدله جبنسه فال واذا قبض الدين زكاه ملا مضى وشرط هلا يف هبيمة انعام سوم ايضا 
ب ابل مخس وفيها شاة ويف عشر شاتان ويف مخس عشرة ثالث ويف عشرين اربع ويف مخس عشرين واقل نصا

بنت خماض وهي اليت هلا سنة ويف ست وثالثني بنت لبون وهي اليت هلا سنتان ويف ست وأربعني حقه وهي اليت 
ى وتسعني حقتان ويف هلا ثالث ويف إحدى وستني جذعة وهي اليت هلا أربع ويف ست وسبعني بنتا لبون ويف إحد
  مائة واحدى وعشرين ثالث بنات لبون مث يف كل اربعني بنت لبون ويف كل مخسني حقة 



  واقل نصاب البقر ثالثون وفيها تبيع وهو الذي له سنة او تبيعة 
  ويف اربعني مسنة وهي اليت هلا سنتان ويف ستني تبيعتان مث يف كل ثالثني تبيع ويف كل اربعني مسنة 

ب الغنم اربعون وفيها شاة ويف مائة واحدى وعشرين شاتان ويف مائتني وواحدة ثالث اىل اربعمائة مث واقل نصا
  يف كل مائة 

  شاة والشاة بنت سنة من املعز ونصفها من الضان واخللطة يف هبيمة االنعام بشرطها تصري املالني كالواحد 

  فصل

وهي ثالمثائة واثنان واربعون رطال وستة  وجتب يف كل مكيل مدخر خرج من االرض ونصابه مخسة اوسق
اسباع رطل بالدمشقي وشرط ملكه وقت وجوب وهو اشتداد حب وبدو صالح مثر وال يستقر اال جبعلها يف 

  بيدر وحنوه 
  والواجب عشر ما سقي بال مؤونة ونصفه فيما سقي هبا 

  ر وثالثة ارباعه فيما سقي هبما فان تفاوتا اعترب االكثر ومع اجلهل العش
  ويف العسل العشر سواء اخذه من موات او ملكه اذا بلغ مائة وستني رطال عراقية 

دفن  ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر يف احلال ويف الركاز اخلمس مطلقا وهو ما وجد من 
  اجلاهلية 

  فصل

  واقل نصاب ذهب عشرون مثقاال وفضال مائتا درهم ويضمان 

  اىل كل منهما والواجب فيهما ربع العشر  يف تكميل النصاب والعروض
وابيح لرجل من الفضة خامت وقبيعة سيف وحلية منطقة وحنوه ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت اليه ضرورة 

ا جرت عادهتن بلبسه وال زكاة يف حلي مباح اعد الستعمال او عارية    كانف ولنساء منهما م
ا وخترج من قيمته وان اشترى عرضا بنصاب غري سائمة بىن وجيب تقومي عرض التجارة باالحظ للفقراء منهم

  على حوله 

  فصل

وجتب الفطرة على كل مسلم اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج اصلية فيخرج عن 
  نفسه ومسلم ميونه وتسن عن جنني 

افضل وتكره يف باقيه وحيرم وجتب بغروب الشمس ليلة الفطر وجتوز قبله بيومني فقط ويومه قبل الصالة 



تاخريها عنه وتقضى وجوبا وهي صاع من بر او شعري او سويقهما اودقيقهما او متر او زبيب او اقط واالفضل 
  متر فزبيب فرب فانفع فان عدمت اجزا كل 

  حب يقتات وجيوز اعطاء مجاعة ما يلزم الواحد وعكسه 

  فصل

  ويل صغري وجمنون عنهما وشرط له نية وجيب اخراج زكاة على الفور مع امكانه وخيرج 
وحرم نقلها اىل مسافة قصر ان وجد اهلها فان كان يف بلد وماله يف اخر اخرج زكاة املال يف بلد املال وفطرته 

  وفطرة لزمته يف بلد نفسه وجيوز تعجيلها حلولني فقط 
  وال تدفع اال اىل االصناف الثمانية وهم الفقراء 

  يها واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغارمون ويف سبيل اهللا وابن السبيل واملساكني والعاملون عل
  وجيوز االقتصار على واحد من صنف واالقضل تعميمهم والتسوية بينهم 

دفعها  وتسن اىل من ال تلزمه مؤونته من اقاربه وال تدفع لبين هاشم ومواليهم وال الصل وفرع وعبد وكافر فان 
  بالعكس مل جتزئه اال لغين ظنه فقريا ملن ظنه اهال فلم يكن او 

وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من ميونه سنة مؤكدة ويف رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت 
  وحاجة أفضل 

    كتاب الصيام    
يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية اهلالل ولو من عدل اوبأكمال شعبان او وجود مانع من رؤيته ليلة الثالثني 

غيم وجبل وغريمها وان رؤي هنارا فهو للمقبلة وان صار اهال لوجوبه يف اثنائه او قدم مسافر مفطرا او منه ك
ال يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا    طهرت حائض امسكوا وقضوا ومن افطر لكرب او مرض 

  
فقط او وسن الفطر ملريض يشق عليه ومسافر يقصر وان افطرت حامل او مرضع خوقا على انفسهما قضتا 

  على ولديهما مع االطعام ممن ميون الولد ومن اغمي عليه او جن مجيع النهار مل يصح صومه ويقضي املغمى عليه 
  وال يصح صوم فرض اال بنية معينة جبزء من الليل ويصح نفل ممن مل يفعل مفسدا بنية هنارا مطلقا 

  فصل

ي موضع كان غري احليله او ابتلع خنامة بعد ومن ادخل اىل جوفه او جموف يف جسده كدماغ وحلق شيئا من أ
  وصوهلا اىل فمه 



او استقاء فقاء او استنمى او باشر دون الفرج فامىن او امذى أو كرر النظر فامىن او نوى اإلفطار او حجم او 
احتجم عامدا خمتارا ذاكرا لصومه افطر ال ان فكر فانزل او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقه ولو بالغ او 

  اد على ثالث ز
ومن جامع برمضان هنارا بال عذر شبق وحنوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا وال كفارة عليها مع العذر كنوم 
واكراه ونسيان وجهل وعليها القضاء وهي عتق رقبة فان مل جيد فصيام شهرين متتابعني فان مل يستطع فاطعام 

  ستني مسكينا فان مل جيد سقطت 
فيبتلعه وذوق طعام ومضغ علك اليتحلل وان وجد طعمهما يف حلقه افطر والقبلة وحنوها وكره ان جيمع ريقه 

  ممن حترك شهوته 

  
ظن انزاال ومضغ علك يتحلل وكذب وغيبة ومنيمة وشتم وحنوه بتاكد    وحيرم ان 

ا ورد عند فطر وتتابع القضاء فورا وحرم تاخريه اىل اخر بال عذ ر فأن وسن تعجيل فطر وتأخري سحور وقول م
فعل وجب مع القضاء اطعام مسكني عن كل يوم وان مات املفرط ولو قبل اخر اطعم عنه كذلك من راس ماله 

وال يصام وان كان على امليت نذر من حج او من صوم او صالة وحنوها سن لوليه قضاؤه ومع تركة جيب ال 
  مباشرة ويل 

  فصل

وشهر اهللا احملرم واكده العاشر مث التاسع وتسع ذي يسن صوم ايام البيض واخلميس واالثنني وست من شوال 
  احلجة واكده بوم عرفة لغري حاج هبا 

وافضل الصيام صوم يوم وفطر يوم وكره افراد رجب واجلمعة والسبت والشك وكل عيد للكفار وتقدم 
ا مل يوافق عادة يف الكل    رمضان بيوم او بيومني م

ا وايام التشريق اال    عن دم متعة وقران وحرم صوم العيدين مطلق
  ومن دخل يف فرض موسع حرم قطعه بال عذر او نفل غري حج وعمرة كره بال عذر 

  فصل

  واالعتكاف سنة و ال يصح ممن تلزمه اجلماعة اال يف مسجد تقام فيه ان اتى عليه صالة 
  وشرط له طهارة مما يوجب غسال 

  
ه ويف أحدها فله فعلة فيه ويف االفضل وافضلها وان نذره اوالصالة يف مسجد غري الثالثة فله فعله يف غري

  املسجد احلرام مث مسجد النيب عليه السالم فاالقصى 
  وال خيرج من اعتكف منذورا متتابعا اال ملا ال بد منه وال يعود مريضا وال يشهد جنازة اال بشرط 



  ووطء الفرج يفسده وكذا انزال مبباشرة ويلزم الفساده كفارة ميني 
  له بالقرب واجتناب ما ال يعنيه وسن اشتغا

    كتاب احلج والعمرة    
جيبان على املسلم احلر املكلف املستطيع يف العمر مرة على الفور فان زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها 

ا فرضا    وفعال اذن وقع
نه ما مل يربا قبل وان عجز لكرب او مرض ال يرجى برؤه لزمه ان يقيم من حيج عنه ويعتمر من حيث وجبا وجيزا

  احرام نائب 
  وشرط المراة حمرم ايضا فان ايست منه استنابت وان مات 

  من لزماه اخرجا من تركته 
وسن ملريد احرام غسل او تيمم لعذر وتنظف وتطيب يف بدن وكره يف ثوب واحرام بازارء ورداء ابيضني عقب 

  فريضة او ركعتني يف غري وقت هني 
  ه سنة ونيته شرط واالشتراط في

وافضل االنساك التمتع وهو ان حيرم بعمرة يف اشهر احلج ويفرغ منها مث به يف عامه مث االفراد وهو ان حيرم 
ا او هبا مث يدخله عليها قبل الشروع يف طوافها وعلى كل  حبج مث بعمرة بعد فراغه منه والقران ان حيرم هبما مع

حاضت متمتعة فخشيت فوات احلج احرمت به وصارت من متمتع وقارن اذا كان افقيا دم نسك بشرطه وان 
  قارنة 

  وتسن التلبية وتتأكد اذا عال نشزا او هبط واديا او صلى 

  مكتوبة او اقبل ليل او هنار او التقت الرفاق او ركب او نزل او مسع ملبيا او راى البيت او فعل حمظورا ناسيا 
  وكره احرام قبل ميقات وحبج قبل اشهره 

  فصل

اهل املدينة احلليفة والشام ومصر واملغرب اجلحفة واليمن يلملم وجند قرن واملشرق ذات عرق وحيرم وميقات 
  من مبكة حلج منها ولعمرة من احلل 

  واشهر احلج شوال وذو القعدة وعشر من ذي احلجة 
  وحمظورات االحرام تسعة 

دم ازار وخفني لعدم نعلني والطيب ازالة شعر وتقليم اظفار وتغطية راس ذكر ولبسه املخيط اال سراويل لع
  وقتل صيد الرب وعقد نكاح ومجاع ومباشرة فيما دون فرج 

ففي اقل من ثالث شعرات وثالثة اظفار يف كل واحد فاقل طعام مسكني ويف الثالث فاكثر دم ويف تغطية 
  الراس بالصق ولبس خميط 



  ال بريا اصال فعليه جزاؤه وتطيب يف بدن او ثوب او شم او دهن الفدية وان قتل صيدا مأكو
واجلماع قبل التحلل االول يف حج وقبل فراغ سعي يف عمرة مفسد لنسكهما مطلقا وفيه حلج بدنة ولعمرة 

  شاة وميضيان يف فاسده ويقضيانه مطلقا ان كانا مكلفني فورا واال بعد التكليف وحجة االسالم فورا 
واال شاة وال بوطء يف حج بعد التحلل االول وقبل الثاين وال يفسد النسك مبباشرة وجيب هبا بدنة ان انزل 

  لكن يفسد االحرام فيحرم من احلل ليطوف للزيارة يف احرام صحيح ويسعى ان مل يكن سعى وعليه شاة 
  واحرام امرأة كرجل اال يف لبس خميط وجتتنب الربقع والقفازين وتغطية الوجه فإن غطته بال عذر فدت 

  فصل يف الفدية

فدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بني صيام ثالثة ايام او اطعام ستة مساكني كل مسكني مد بر او خيري ب
  نصف صاع متر او زبيب او شعري او ذبح شاة 
  ويف جزاء صيد بني مثل مثلي او تقوميه بدراهم 

ن طعام كل يشتري هبا طعاما جيزىء يف فطرة فيطعم عن كل مسكني مد بر او نصف صاع من غريه او يصوم ع
  مسكني يوما وبني اطعام او صيام يف غري مثلي 

وان عدم متمتع او قارن اهلدي صام ثالثة ايام يف احلج واالفضل جعل اخرها يوم عرفة وسبعة اذا رجع الهله 
  واحملصر اذا مل جيده صام عشرة ايام مث حل وتسقط بنسيان يف لبس وطيب وتغطية رأس 

رم اال فدية اذى ولبس وحنوها فحيث وجد سببها وجيزىء الصوم بكل مكان وكل هدي او طعام فلمساكني احل
  والدم شاة او سبع بدنة او بقرة 

ويرجع يف جزاء صيد اىل ما قضت فيه الصحابة وفيما مل تقض فيه اىل قول عدلني خبريين وما ال مثل له جتب 
  قيمته مكانه 

وفيه اجلزاء وصيد حرم املدينة وقطع شجره  وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه اال االذخر
  وحشيشه لغري حاجة علف وقتب وحنومها وال جزاء 

  & باب دخول مكة & 
ا  يسن هنارا من اعالها واملسجد من باب بين شيبة فإذا راى البيت رفع يديه وقال ما ورد مث طاف مضطبع

ش ق اشار اليه ويقول ما ورد ويرمل االفقي يف للعمرة املعتمر وللقدوم غريه ويستلم احلجر االسود ويقبله فان 
هذا الطواف فإذا فرغ صلى ركعتني خلف املقام مث يستلم احلجر االسود وخيرج اىل الصفا من بابه فريقاه حىت 
يرى البيت فيكرب ثالثا ويقول ما ورد مث ينزل ماشيا اىل العلم االول فيسعى شديدا اىل االخر مث ميشي ويرقى 

قاله على الصفا مث ينزل فيمشي يف موضع مشيه ويسعى يف موضع سعيه اىل الصفا يفعله سبعا  املروة ويقول ما
  وحيسب ذهابله ورجوعه 

  ويتحلل متمتع ال هدي معه بتقصري شعره ومن معه هدي اذا حج 
  واملتمتع يقطع التلبية اذا اخذ يف الطواف 



  

  فصل يف صفة احلج والعمرة

م التروية واملبيت مبىن فاذا طلعت الشمس سار اىل عرفة وكلها موقف اال بطن يسن حملل مبكة االحرام باحلج يو
  عرنة ومجع فيها بني الظهر والعصر تقدميا واكثر الدعاء مما ورد 

ووقت الوقوف من فجر عرفة اىل فجر النحر مث يدفع بعد الغروب اىل مزدلفة بسكينة وجيمع فيها بني العشائني 
فإذا أفضتم من { الصبح اتى املشعر احلرام فرقاه ووقف عنده ومحد اهللا وكرب وقرا  تأخريا ويبيت هبا فإذا صلى

االيتني ويدعو حىت يسفر مث يدفع اىل مىن فإذا بلغ حمسرا اسرع رمية حجر واخذ حصى اجلمار } عرفات 
طه ويكرب مع سبعني اكرب من احلمص ودون البندق فريمي مجرة العقبة وحدها بسبع يرفع ميناه حىت يرى بياض اب

كل حصاة مث ينحر وحيلق او يقصر من مجيع شعره واملراة قدر امنلة مث قد حل له كل شيء اال النساء مث يفيض 
  اىل مكة 

  فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن مث يسعى ان مل يكن سعى وقد حل له اكل شيء 
يت مبىن ثالث ليال ويرمي اجلمار يف وسن ان يشرب من زمزم ملا احب ويتضلع منه ويدعو مبا ورد مث يرجع فيب

كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال وقبل الصالة ومن تعجل يف يومني ان مل خيرج قبل الغروب لزمه املبيت 
  والرمي من الغد 

  وطواف الوداع واجب يفعله مث يقف يف امللتزم داعيا مبا ورد وتدعو احلائض والنفساء على باب املسجد 
  النيب صلى اهللا عليه وسلم وقربي صاحبيه وسن زيارة قرب 

دون ميقات واال فمنه مث  وصفة العمرة ان حيرم هبا من باحلرم من ادىن احلل وغريه من دويرة اهله ان كان 
  يطوف ويسعى ويقصر 

  فصل اركان احلج

  اربعة احرام ووقوف وطواف وسعي 
  وواجباته سبعة 

وقف هنارا ومبيت مبزدلفة اىل بعد نصفه ان وافاها قبله ومبىن  احرام مار على ميقات منه ووقوف اىل الليل ان
  لياليها والرمي مرتبا وحلق او تقصري وطواف وداع 

  واركان العمرة ثالثة 
  احرام وطواف وسعي 

  وواجبها اثنان االحرام من احلل واحللق او التقصري 
  ومن فاته الوقوف فاته احلج وحتلل بعمرة وهدي ان مل يكن اشترط 

  ن منع البيت هدى مث حل فإن فقده صام عشرة ايام ومن صد عن عرفة حتلل بعمرة وال دم وم



  فصل واالضحية سنة يكره تركها لقادر

  ووقت الذبح بعد صالة العيد او قدرها اىل اخر ثاين التشريق 

  
  وال يعطى جازر اجرته منها وال يباع جلدها وال شيء منها بل ينتفع به 

  ل مث بقر مث غنم وافضل هدي واضحية اب
وال جيزىء اال جذع ضان او ثين غريه قثين ابل ما له مخس سنني وبقر سنتان وجتزىء الشاة عن واحد والبدنة 
والبقرة عن سبعة وال جتزىء هزيلة وبينة عور او عرج وال ذاهبة الثنايا او اكثر اذهنا او قرهنا والسنة حنر ابل 

  ويقول بسم اهللا اللهم هذا منك ولك قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح غريها 
وسن ان ياكل ويهدي ويتصدق اثالثا مطلقا واحللق بعدها وان اكلها اال اوقية جاز وحرم على مريدها اخذ 

  شيء من شعره وظفره وبشرته يف العشر 
  وتسن العقيقة وهي عن الغالم شاتان وعن اجلارية شاة 

  فات ففي احد وعشرين مث ال تعترب االسابيع تذبح يوم السابع فإن فات ففي اربعة عشر فإن 
  وحكمها كاضحية 

     كتاب اجلهاد    
هو فرض كفاية اال اذا حضره او حصره او بلده عدو او كان النفري عاما ففرض عني وال يتطوع به من احد 

  ابويه حر مسلم اال بإذنه 
  وسن رباط واقله ساعة ومتامه اربعون يوما 

  جف وعلى اجليش طاعته والصرب معه وعلى االمام منع خمذل ومر
ومتلك الغنيمة باالستيالء عليها يف دار حرب فيجعل مخسها مخسة اسهم سهم هللا ولرسوله وسهم لذوي القرىب 

وهم بنو هاشم واملطلب وسهم لليتامى الفقراء وسهم للمساكني وسهم البناء السبيل وشرط فيمن يسهم له 
  اسالم 

لوقعة للراجل سهم وللفارس على فرس عريب ثالثة وعلى غريه اثنان ويقسم حلر مث يقسم الباقي بني من شهد ا
  مسلم ويرضخ لغريهم 

  
واذا فتحوا ارضا بالسيف خري االمام بني قسمها ووقفها على املسلمني ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن 

  هو يف يده 
  املسلمني وكذا مخس مخس الغنيمة وما اخذ من مال مشرك بال قتال كجزية وخراج وعشر يفء ملصاحل 

  فصل



وجيوز عقد الذمة ملن له كتاب او شبهته ويقاتل هؤالء حىت يسلموا او يعطوا اجلزية وغريهم حىت يسلموا او 
  يقتلوا وتؤخذ منهم ممتهنني مصغرين وال تؤخذ من صيب وعبد وامراة وفقري عاجز عنها وحنوهم 

حترميه من نفس وعرض ومال وغريها ويلزمهم التميز عن املسلمني ويلزم اخذهم حبكم االسالم فيما يعتقدون 
  وهلم ركوب غري خيل بغري سرج 
  وحرم تعظيمهم وبداءهتم بالسالم 

  وان تعدى الذمي على مسلم او ذكر اهللا او كتابه او رسوله بسوء انتفض عهده فيخري االمام فيه كأسري حريب 

    كتاب البيع وسائر املعامالت    
  عاطاة وبإجياب وقبول بسبعة شروط ينعقد مب

الرضا منهما وكون عاقد جائز التصرف وكون مبيع ماال وهو ما فيه منفعة مباحة وكونه مملوكا لبائعه او ماذونا 
  له فيه وكونه 

ا فال يصح مبا ينقطع به  ا هلما برؤية او صفة تكفي يف السلم وكون مثن معلوم مقدورا على تسليمه وكونه معلوم
  السعر 

ان باع مشاعا بينه وبني غريه او عبده وعبد غريه بغري اذن او عبدا وحرا او خال ومخرا صفقة واحدة صح يف و
  نصيبه وعبده واخلل بقسطه وملشتر اخليار 

  وال يصح بال حاجة بيع وال شراء ممن تلزمه اجلمعة بعد ندائها الثاين 
  سالح يف فتنة وال عبد مسلم لكافر ال يعتق عليه وتصح سائر العقود وال بيع عصري او عنب ملتخذه مخرا وال 

  وحرم ومل يصح بيعه على بيع اخيه وشراؤه على شرائه وسومه على سومه 

  

  فصل والشروط يف البيع

  ضربان 
صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل مثن وكشرط بائع نفعا معلوما يف مبيع كسكىن الدار شهرا او مشتر نفع 

  ن مجع بني شرطني بطل البيع بائع كحمل حطب او تكسريه وا
ا يعلق البيع كبعتك ان جئتين بكذا او رضي زيد    وفاسد يبطله كشرط عقد اخر من قرض وغريه او م

  وفاسد ال يبطله كشرط ان ال خسارة او مىت نفق واال رده وحنو ذلك 
  وان شرط الرباءة من كل عيب جمهول مل يربا 

  فصل واخليار سبعة اقسام



ا خيار جملس فاملتب   ايعان باخليار ما مل يتفرقا بأبداهنما عرف
  وخيار شرط وهو ان يشترطاه او احدمها مدة معلومة 

  
  وحرم حيلة ومل يصح البيع وينتقل امللك فيهما ملشتر لكن حيرم 

ا واال تصرفه يف مبيع واخليار له    وال يصح تصرف يف مبيع وعوضه مدهتما اال عتق مشتر مطلق
  دة لنجش او غريه ال الستعجال وخيار غنب خيرج عن العا

  وخيار تدليس مبا يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية 
  وخيار غنب وعيب وتدليس على التراخي ما مل يوجد دليل الرضا 

  اال يف تصرية فثالثة ايام 
  وخيار عيب ينقص قيمة املبيع كمرض وفقد عضو وزيادته 

  رد واخذ مثن فاذا علم العيب خري بني امساك مع ارش او 
  وان تلف مبيع او اعتق وحنوه تعني ارش وان تعيب ايضا خري فيه بني اخذ ارش ورد مع دفع ارش وياخذ مثنه 

  وان اختلفا عند من حدث فقول مشتر بيمينه 
  وخيار ختبري مثن فمىت بان اكثر او انه اشتراه مؤجال او ممن 

  عضه بقسطه ومل يبني ذلك فلمشتر اخليار ال تقبل شهادته له او باكثر من مثنه حيلة او باع ب
وخيار الختالف املتبايعني فاذا اختلفا يف قدر مثن او اجرة وال بينة او هلما حلف بائع ما بعته بكذا وامنا بعته 
بكذا مث مشتر ما اشتريته بكذا وامنا اشتريته بكذا ولكل الفسخ ان مل يرض بقول االخر وبعد تلف يتحالفان 

  ته ويغرم مشتر قيم
  وان اختلفا يف اجل او شرط وحنوه فقول ناف او عني مبيع او قدره فقول بائع 

  ويثبت للخلف يف الصفة وتغري ما تقدمت رؤيته 

  فصل

  ومن اشترى مكيال وحنوه لزم بالعقد ومل يصح تصرفه فيه قبل قبضه 
  وحيصل قبض ما بيع بكيل وحنوه بذلك مع حضور مشتر او نائبه 

  ومنقول بنقل وما يتناول بتناوله وغريه بتخلية  ووعاؤه كيده وصربة
  واالقالة فسخ تسن للنادم 

  فصل الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة



فربا الفضل حيرم يف كل مكيل وموزون بيع جبنسه متفاضال ولو يسريا ال يتأتى ويصح به متساويا وبغريه مطلقا 
  اذا علم تساويهما يف املعيار الشرعي بشرط قبض قبل تفرق ال مكيل جبنسه وزنا وال عكسه اال 

  
وربا النسيئة حيرم فيما اتفقا يف علة ربا فضل كمكيل مبكيل وموزون مبوزون نساء اال ان يكون الثمن احد 

  النقدين فيصح 
  وجيوز بيع مكيل مبوزون وعكسه مطلقا وصرف ذهب بفضة وعكسه 

  واذا افترق متصارفان بطل العقد فيما مل يقبض 

  فصل

باع دارا مشل البيع ارضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة ال قفال واذا 
  ومفتاحا 

  ودلوا وبكرة وحنوها او ارضا مشل غرسها وبناءها ال زرعا وبذره اال بشرط ويصح مع جهل ذلك 
  شرطه مشتر و ما جيز او يلقط مرارا فاصوله ملشتر وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما مل ي

طلعه فالثمر له مبقى اىل جداد ما مل يشرطه مشتر وكذا حكم شجر فيه مثر باد او ظهر من  ومن باع خنال تشقق 
  نوره كمشمش او خرج من اكمامه كورد وقطن وما قبل ذلك والورق مطلقا ملشتر 

ال بشرط قطع ان كان وال يصح بيع مثر قبل بدو صالحه وال زرع قبل اشتداد حبه لغري مالك اصل او ارضه ا
  منتفعا به وليس مشاعا 

ا شرط قطعه بطل البيع بزيادة غري يسرية  وكذا بقل ورطبة وال قثاء وحنوه اال لقطة لقطة او مع اصله وان ترك م
  اال اخلشب فال ويشتركان فيها 

  وحصاد ولقاط وجداد على مشتر وعلى بائع سقي ولو تضرر اصل 
  فعلى بائع ما مل يبع مع اصل او يؤخر اخذ عن عادته وما تلف سوى يسري بآفة مساوية 

وصالح بعض مثرة شجرة صالح جلميع نوعها الذي يف البستان فصالح مثر خنل ان حيمر او يصفر وعنب ان 
يتموه باملاء احللو وبقية مثر بدو نضج وطيب اكل ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها وقن لباسه لغري 

  مجال 

  لم بسبعة شروطفصل ويصح الس

ان يكون فيما ميكن ضبط صفاته كمكيل وحنوه وذكر جنس ونوع وكل وصف خيتلف به الثمن غالبا وحداثة 
وقدم وذكر قدره وال يصح يف مكيل وزنا وعكسه وذكر اجل معلوم كشهر وان يوجد غالبا يف حمله فان تعذر 

يف الذمة فال يصح قي عني وال مثرة شجرة  او بعضه صرب او اخذ راس ماله وقبض الثمن قبل التفرق وان يسلم



  معينة 
  وجيب الوفاء موضع العقد ان مل يشرط يف غريه 

  وال يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه وال احلوالة به وال عليه وال اخذ رهن وكفيل به وال اخذ غريه عنه 

  فصل وكل ما صح بيعه صح قرضه اال بين ادم

  قد فقيمته يوم فقده وقيمة غريها يوم قبضه وجيب رد مثل فلوس ومكيل وموزون فان ف
اء بال شرط فال باس    وحيرم كل شرط جير نفعا وان وفاه اجود او اهدى اليه هدية بعد وف

  فصل

دون ولده وحنوه ويلزم يف حق راهن بقبض    وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وكذا مثر وزرع مل يبد صالحهما وقن 
يمته منه رهنا وتصرف كل منهما فيه بغري اذن االخر ب   اطل اال عتق راهن وتؤخذ ق

  
  وهو امانة يف يد مرهتن 

  وان رهن عند اثنني فوىف احدمها او رهناه فاستوىف من احدمها انفك يف نصيبه 
واذا حل الدين وامتنع من وفائه فان كان اذن ملرهتن يف بيعه باعه واال اجرب على الوفاء او بيع الرهن فان اىب 

  ر باعه حاكم ووىف دينه وغائب كممتنع حبس او عزر فإن اص
  وان شرط ان أال يباع اذا حل الدين او ان جاءه حبقه يف وقت كذا واال فالرهن له بالدين مل يصح الشرط 
وملرهتن ان يركب ما يركب وحيلب ما حيلب بقدر نفقته بال اذن وان انفق عليه بال اذن راهن مع امكانه مل 

  نفقه ونفقة مثله ان نواه يرجع وا إالرجع باالقل مما ا

  
  ومعار ومؤجر ومودع كرهن 

  ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط 

  فصل

ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب او سيجب على غريه ال االمانات بل التعدي فيها وال جزية وشرط 
  رضاء ضامن فقط ولرب حق مطالبة من شاء منهما 

  يصح ضماهنا وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مايل وبكل عني 
  وشرط رضاء كفيل فقط فإن مات او تلفت العني بفعل اهللا تعاىل قبل طلب برىء 

وجتوز احلوالة على دين مستقر ان اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا وتصح خبمسة على مخسة من عشرة 
  وعكسه 



  
  ويعترب رضا حميل وحمتال على غري مليء 

  فصل والصلح يف االموال قسمان

ا على االقرار وهو نوعان الصلح على جنس احلق مثل ان يقر له بدين او عني فيضع او يهب له البعض احدمه
  ويأخذ الباقي فيصح ممن يصح تربعه بغري لفظ صلح بال شرط 

  الثاين على غري جنسه فان كان بأمثان عن امثان فصرف وبعرض عن نقد وعكسه فبيع 
فينكر او يسكت مث يصاحله فيصح ويكون ابراء يف حقه وبيعا يف حق  القسم الثاين على االنكار بأن يدعي عليه

  مدع 
  ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل يف حقه 

  فصل

طلب  واذا حصل يف ارضه او جداره او هوائه غصن شجرة غريه او غرفته لزم ازالته وضمن ما تلف به بعد 
  حكم فإن اىب مل جيرب يف الغصن ولواه فإن مل ميكنه فله قطعه بال 

وجيوز فتح باب الستطراق يف درب نافذ ال اخراج جناح وساباط وميزاب اال بإذن امام مع امن الضرر وفعل 
  ذلك يف ملك 

  جار ودرب مشترك بال اذن مستحق وكذا وضع خشب اال اال ميكن تسقيف اال به وال ضرر فيجرب 
  ومسجد كدار 

ه اجرب كنقض خوف سقوط وان بناه بنية الرجوع وان طلب شريك يف حائط او سقف اهندم شريكه للبناء مع
  رجع 

  وكذا هنر وحنوه 

  فصل

ال يفي مبا عليه حاال وجب احلجر عليه بطلب بعض غرمائه    ومن ماله 
  وسن اظهاره وال ينفذ تصرفه يف ماله بعد احلجر وال اقراره عليه بل يف ذمته فيطالب بعد فك حجر 

كانت حباهلا وعوضها كله باق ومل يتعلق هبا حق للغري ويبيع حاكم ومن سلمه عني مال جاهل احلجر اخذها ان 
  ماله ويقسمه 

  على غرمائه ومن مل يقدر على وفاء شيء من دينه او هو مؤجل حترم مطالبته وحبسه وكذا مالزمته 
ى وال حيل مؤجل بفلس وال مبوت ان وثق الورثة برهن حمرز او كفيل مليء وان ظهر غرمي بعد القسمة رجع عل

  الغرماء بقسطه 



  فصل وحيجر على الصغري واجملنون والسفيه حلظهم

  ومن دفع اليهم ماله بعقد او ال رجع مبا بقي ال ما تلف ويضمنون جناية واتالف ما مل يدفع اليهم 
  ومن بلغ رشيدا او جمنونا مث عقل ورشد انفك احلجر عنه بال حكم واعطي ماله ال قبل ذلك حبال 

  
او بتمام مخس عشرة سنة او بنبات شعر خشن حول قبله وانثى بذلك وحبيض ومحلها دليل  وبلوغ ذكر بامناء

  امناء 
نس رشده وحمله قبل بلوغ والرشد هنا اصالح املال بان يبيع وال يدفع اليه ماله حىت خيترب مبا يليق به ويؤ

  ويشتري فال يغنب غالبا وال يبذل ماله يف حرام وغري فائدة 
ووليهم حال احلجر االب مث وصيه مث احلاكم وال يتصرف هلم اال باالحظ ويقبل قوله بعد فك حجر يف منفعة 

  وضرورة وتلف ال يف دفع مال بعد رشد اال من متربع 
  يتعلق دين مأذون له بذمة سيد ودين غريه وارش جناية قن وقيم متلفاته برقبته و

  فصل وتصح الوكالة بكل قول يدل على اذن وقبوهلا بكل قول او فعل دال عليه

  
  وشرط كوهنما جائزي التصرف ومن له تصرف يف شيء فله توكل وتوكيل فيه 

  هللا تدخله النيابة  وتصح يف كل حق ادمي الظهار ولعان واميان ويف كل حق
  وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها 

  وال يصح بال اذن بيع وكيل لنفسه وال شراؤه منها ملوكله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه 
ض مثنه اال وان باع بدون مثن مثل او اشترى باكثر منه صح وضمن زيادة اونقصا ووكيل مبيع يسلمه وال يقب

  بقرينة ويسلم وكيل الشراء الثمن ووكيل خصومة ال يقبض وقبض خياصم 
  والوكيل امني ال يضمن اال بتعد او تفريط ويقبل قوله يف 

  نفيهما وهالك بيمينه كدعوى متربع رد العني او مثنها ملوكل ال لورثته اال ببينة 

  فصل والشركة مخسة اضرب

دد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على ان له من شركة عنان وهي ان حيضر كل من ع
ا    الربح جزءا مشاعا معلوم

  الثاين املضاربة وهي دفع مال معني معلوم ملن يتجر فيه جبزء معلوم مشاع من رحبه 
  وان ضارب الخر فاضر االول حرم ورد حصته يف الشركة 



   من ربح قبل قسمة وان تلف رأس املال او بعضه بعد تصرف او خسر جرب
  الثالث شركة الوجوه وهي ان يشتركا يف ربح ما يشتريان يف ذممهما جباهيهما وكل وكيل االخر وكفيله بالثمن 
الرابع شركة االبدان وهي ان يشتركا فيما يتملكان بأبداهنما من مباح كاصطياد وحنوه او يتقبالن يف ذممهما من 

  عمل كخياطة 
ا عمله وطولبا به وان ترك احدمها العمل لعذر او ال فالكسب بينهما ويلزم من عذر او فما تقبله احدمها لزمهم

  مل يعرف العمل ان يقيم مقامه بطلب شريك 
اخلامس شركة املفاوضة وهي ان يفوض كل اىل صاحبه كل تصرف مايل ويشتركا يف كل ما يثبت هلما وعليهما 

  فتصح ان مل يدخال فيهما كسبا نادرا 
  زة وال ضمان فيها اال بتعد او تفريط وكلها جائ

  فصل

وتصح املساقاة على شجر له مثر يؤكل ومثرة موجودة جبزء منها وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حىت يثمر جبزء 
  من الثمرة او الشجر او منهما فإن فسخ مالك قبل ظهور مثرة فلعامل اجرته او عامل فال شيء له 

متام عمل اذا فسخت بعده وعلى عامل كل ما فيه منو او اصالح وحصاد ومتلك الثمرة بظهورها فعلى عامل 
  وحنوه وعلى رب اصل حفظ وحنوه وعليهما بقدر حصتيهما جداد 

  وتصح املزارعة جبزء معلوم مما خيرج من االرض بشرط علم بذر وقدره وكونه من رب االرض 

  فصل وتصح االجارة بثالثة شروط

  جرة اال اجريا وظئرا بطعامهما وكسوهتما معرفة منفعة واباحتها ومعرفة ا
  وان دخل محاما او سفينة او اعطى ثوبه خياطا وحنوه صح وله اجرة مثل 

  وهي ضربان 
يمها وعقد يف غري ظئر على نفعها دون اجزائها واشتماهلا على النفع  اجارة عني وشرط معرفتها وقدرة على تسل

  وكوهنا ملؤجر او مأذونا له فيها 
  ني قسمان اىل امد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه واجارة الع

  
  الثاين لعمل معلوم كإجارة دابة لركوب او محل اىل موضع معني 

الضرب الثاين عقد على منفعة يف الذمة يف شيء معني او موصوف فيشترط تقديرها بعمل او مدة كبناء دار 
التصرف وكون عمل ال خيتص فاعله ان يكون وخياطة وشرط معرفة ذلك وضبطه وكون أجري فيها ادميا جائز 

  من اهل القربة 
وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف كزمام مركوب وشد ورفع وحط وعلى مكتر حنو حممل ومظلة 

يمها كذلك    وتعزيل حنو بالوعة ان تسلمها فارغة وعلى مكر تسل



  فصل

  ل االجرة وان حوله مالك فال شيء له وهي عقد الزم فإن حتول مستأجر يف اثناء املدة بال عذر فعليه ك

  
  وتنفسخ بتلف معقود عليه وموت مرتضع وانقالع ضرس او برئه وحنوه 

ا جنت يده خطا وال حنو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم ان اذن فيه مكلف او  وال يضمن اجري خاص م
  ويل غريه ومل جتن ايديهم وال راع ما مل يتعد او يفرط 

  بفعله ال من حرزه وال اجرة له ويضمن مشترك ما تلف 
  واخلاص من قدر نفعه بالزمن واملشترك بالعمل 

  وجتب االجرة بالعقد ما مل تؤجل 
  وال ضمان على مستأجر اال بتعد او تفريط والقول قوله يف نفيهما 

  فصل

  وجتوز املسابقة على اقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر حيوان او بعوض اال على ابل وخيل وسهام 

  
وشرط تعيني مركوبني واحتادمها وتعيني رماة وحتديد مسافة وعلم عوض واباحته وخروج عن شبه قمار واهللا 

  اعلم 

  فصل والعارية سنة

وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح اعارته اال البضع وعبدا مسلما لكافر وصيدا وحنوه حملرم وامة 
  وامرد لغري مامون 
مثلي وقيمة غريه يوم تلف ال ان تلفت باستعمال مبعروف كخمل منشفة وال ان كانت وقفا  وتضمن مطلقا مبثل

  ككتب علم اال بتفريط وعليه مؤنة ردها 
  وان اركب منقطعا هللا مل يضمن 

  فصل والغصب كبرية

  فمن غصب كلبا يقتىن او مخر ذمي حمترمة ردمها ال جلد ميتة 
  واتالف الثالثة هدر 
  مسلم مل يضمنه بل ثياب صغري وحليه  وان استوىل على حر

  وان استعمله كرها اوحبسه فعليه اجرته كقن 



  
  ويلزمه رد مغصوب بزيادته وان نقص لغري تغري سعر فعليه ارشه 
  وان بىن او غرس لزمه قلع وارش نقص وتسوية ارض واالجرة 

ا اجتر او صاد او حصد به فمهما حصل بذلك فلمالكه    ولو غصب م
  ا اليتميز او صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما وان نقصت القيمة ضمن وان خلطه مب

  فصل

  ومن اشترى ارضا فغرس او بىن مث استحقت وقلع ذلك رجع على بائع مبا غرمه 
  وان اطعمه لعامل بغصبه ضمن اكل 

  ويضمن مثلي مبثله وغريه بقيمته 

  
  وحرم تصرف غاصب مبغصوب وال يصح عقد وال عبادة 

  يف تالف وقدره وصفته قوله ويف رده وعيب فيه قول ربه  والقول
  ومن بيده غصب او غريه وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان ويسقط امث غصب 

  ومن اتلف ولو سهوا حمترما ضمنه 
ا اتلفته مطلقا    وان ربط دابة بطريق ضيق ضمن م

  ئها برجلها وان كانت بيد راكب او قائد او سائق ضمن جناية مقدمها ووط

  فصل

  وتثبت الشفعة فورا ملسلم تام امللك يف حصة شريكه املنتقلة لغريه بعوض مايل مبا استقر عليه العقد 

  
  وشرط تقدم ملك شفيع وكون شقص مشاعا من ارض جتب قسمتها 

 ويدخل غراس وبناء تبعا ال مثرة وزرع واخذ مجيع مبيع فإن اراد اخذ البعض او عجز عن بعض الثمن بعد
ا بعضهم اخذ باقيهم  انظاره ثالثا او قال ملشتر بعين او صاحلين او اخربه عدل فكذبه وحنوه سقطت فان عف

  الكل او تركه 
  وان مات شفيع قبل طلب بطلت 

  وان كان الثمن مؤجال اخذ مليء به وغريه بكفيل مليء 
  ولو اقر بائع بالبيع وانكر مشتر ثبتت 

  فصل



  نفسه االمانة ويلزم حفظها يف  ويسن قبول وديعة ملن يعلم من

  حرز مثلها 
وان عينه رهبا فاحرز بدونه او تعدى او فرط او قطع علف دابة عنها بغري قول ضمن ويقبل قول مودع يف ردها 

  اىل رهبا او غريه بإذنه ال وراثة ويف تلفها وعدم تفريط وتعد ويف االذن 
  نصيبه لغيبة شريك او امتناعه سلم اليه وان اودع اثنان مكيال او موزونا يقسم فطلب أحدمها 

  وملودع ومضارب ومرهتن ومستاجر ان غصبت العني املطالبة هبا 

  فصل

  ومن احيا ارضا منفكة عن االختصاصات وملك معصوم ملكها 

  
وحيصل حبوزها حبائط منيع او اجراء ماء ال تزرع اال به او قطع ماء ال تزرع معه او حفر بئر او غرس شجر 

  فيها 
  من سبق اىل طريق واسع فهو احق باجللوس فيه ما بقي متاعه ما مل يضر و

  فصل

  وجيوز جعل شيء معلوم ملن يعمل عمال ولو جمهوال ال كرد عبد ولقطة وبناء حائط فمن فعله بعد علمه استحقه 
  ولكل فسخها فمن عامل ال شيء له ومن جاعل لعامل اجرة عمله 

عمال بال جعل او معد بال اذن فال شيء له اال يف حتصيل متاع من حبر او وان عمل غري معد الخذ اجرة لغريه 
  فالة فله اجر مثله 

  ويف رقيق دينار او اثنا عشر درمها 

  فصل واللقطة ثالثة اقسام

  ما ال تتبعه مهة اوساط الناس كرغيف وشسع فيملك بال تعريف 
  يحرم التقاطها وال متلك بتعريفها الثاين الضوال اليت متتنع من صغار السباع كخيل وابل وبقر ف

  الثالث باقي االموال كثمن ومتاع وغنم وفصالن وعجاجيل فلمن امن نفسه عليها اخذها 
  وجيب حفظها وتعريفها يف جمامع الناس غري املساجد حوال كامال ومتلك بعده حكما 

  
  ا وحيرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفته

دفعها اليه    ومىت جاء رهبا فوصفها لزم 



  ومن اخذ نعله وحنوه ووجد غريه مكانه فلقطة 
  واللقيط طفل ال يعرف نسبه وال رقه نبذ او ضل اىل التمييز 

  والتقاطه فرض كفاية فإن مل يكن معه شيء وتعذر بيت املال اتفق عليه عامل بال رجوع 
  ن وان اقر به من ميكن كونه منه احلق به وهو مسلم ان وجد يف بلد يكثر فيه املسلمو

  فصل والوقف سنة

  ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا كمن بىن ارضه مسجدا 

  او مقربة واذن للناس ان يصلوا فيها ويدفنوا فيها 
  صرحية وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وابدت 
ع هبا مع بقائها وكونه على بر ويصح من وشروطه مخسة كونه يف عني معلومة يصح بيعها غري مصحف وينتف

ذمي وعكسه وكونه يف غري مسجد وحنوه على معني ميلك وكون واقف نافذ التصرف ووقفه ناجزا    مسلم على 
  وجيب العمل بشرط واقف ان وافق الشرع ومع اطالق يستوي غين وفقري وذكر وانثى 

  والنطر عند عدم الشرط ملوقوف عليه ان كان حمصورا واال 

  لحاكم كما لو كان على مسجد وحنوه ف
وان وقف على ولده او ولد غريه فهو لذكر وانثى بالسوية مث لولد بنيه وعلى بنيه او بين فالن فلذكور فقط 

  وان كانوا قبيلة دخل النساء 

 دون اوالدهن من غريهم وعلى قرابته او اهل بيته او قومه دخل ذكر وانثى من اوالده واوالد ابيه وجده وجد
  ابيه الخمالف دينه 

  وان وقف على مجاعة ميكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم واال جاز التفضيل واالقتصار على واحد 

  فصل واهلبة مستحبة

  وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه وتنعقد مبا يدل عليها عرفا 
  وتلزم بقبض بإذن واهب 

  ومن ابرا غرميه برىء ولو مل يقبل 
  عطية وارث بان يعطي كال بقدر ارثه فان فضل سوى برجوع وان مات قبله ثبت تفضيله  وجيب تعديل يف

  
  وحيرم على واهب ان يرجع يف هبته بعد قبض وكره قبله اال االب 

ا مل يضره او ليعطيه لولد اخر او يكن  ا شاء م وله ان يتملك بقبض مع قول او نية من مال ولده غري سرية م
  كافرا واالبن مسلما  مبرض موت احدمها او يكن



  وليس لولد وال لورثته مطالبة ابيه بدين وحنوه بل بنفقة واجبة 
  ومن مرضه غري خموف تصرفه كصحيح او خموف كربسام او اسهال متدارك 

يلزم تربعه لوارث بشيء وال مبا فوق الثلث لغريه اال  وما قال طبيبان مسلمان عدالن عند اشكاله انه خموف ال 
  ة بإجازة الورث

  
ومن امتد مرضه جبذام وحنوه ومل يقطعه بفراش فكصحيح ويعترب عند املوت كونه وارثا او ال ويبدا باالول 

  فاالول بالعطية 
  وال يصح الرجوع فيها ويعترب قوهلا عند وجودها ويثبت امللك فيها من حينها والوصية خبالف ذلك كله 

    كتاب الوصايا    
  لوصية خبمسه يسن ملن ترك ماال كثريا عرفا ا

  وحترم ممن يرثه غري احد الزوجني بأكثر من الثلث الجنيب او لوارث بشيء 
وتصح موقوفة على االجازة وتكره من فقري وارثه حمتاج فإن مل يف الثلث بالوصايا حتاصوا فيه كمسائل العول 

  وخترج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس املال مطلقا 
  عتق منه بقدره فان فضل شيء اخذه وتصح لعبده مبشاع كثلث وي

وحبمل حتقق لوجوده ال لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة واالجنيل وحنومها وتصح مبجهول ومعدوم ومبا ال يقدر 
  على تسليمه 

ثله  وما حدث بعد الوصية يدخل فيها وتبطل بتلف معني وصي به وان وصى مبثل نصيب وارث معني فله م
نصيب احد ورثته له مثل ما القلهم وبسهم من ماله له سدس وبشيء او حظ او جزء  مضموما اىل املسألة ومبثل

  يعطيه الوارث ما شاء 

  فصل

  ويصح االيصاء اىل كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا ومن كافر اىل مسلم ولو عدل يف دينه 
  وال يصح إال يف معلوم ميلك املوصي فعله ومن مات مبحل 

مسلم حوز تركته وفعل االصلح فيها من بيع وغريه وجتهيزه منها ومع عدمها منه ال حاكم فيه وال وصي فل
  ويرجع عليها وعلى من تلزمه نفقته ان نواه او استأذن حاكما 

    كتاب الفرائض    
  اسباب االرث رحم ونكاح ووالء 
  وموانعه قتل ورق واختالف دين 



  واركانه وارث ومورث ومال موروث 
  وحتقق وجود وارث والعلم باجلهة املقتضية لإلرث  وشروطه حتقق موت مورث

  والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم 
  فذوو الفرض عشرة الزوجان واالبوان واجلد واجلدة والبنت وبنت االبن واالخت وولد االم 

  والفروض املقدرة يف كتاب اهللا ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس 
  ج ان مل يكن للزوجة ولد وال ولد فالنصف فرض مخسة الزو

ابن والبنت وبنت االبن مع عدم ولد الصلب واالخت البوين عند عدم الولد وولد االبن واالخت لالب عند 
  عدم االشقاء 

  والربع فرض اثنني الزوج مع الولد او ولد االبن والزوجة فأكثر مع عدمهما 
  د االبن والثمن فرض واحد وهو الزوجة فاكثر مع الولد أو ول

  والثلثان فرض اربعة البنتني فأكثر وبنيت األبن فأكثر واألختني ألبوين فأكثر واألختني ألب فأكثر 
والثلث فرض اثنني ولدي االم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وانثاهم واالم حيث ال ولد وال ولد ابن وال عدد من 

  ن وزوج او زوجة األخوة واألخوات لكن هلا ثلث الباقي يف العمريتني ومها ابوا
والسدس فرض سبعة األم مع الولد او ولد األبن او عدد من األخوة واألخوات واجلدة فأكثر مع حتاذ وبنت 

  األبن فأكثر مع 

بنت الصلب واخت فأكثر ألب مع اخت ألبوين والواحد من ولد األم واألب مع الولد او ولد األبن واجلد 
  كذلك 

  فصل

بوين او ألب كأحدهم فأن مل يكن معه صاحب فرض فله خري امرين املقامسة او واجلد مع االخوة واألخوات أل
ثلث مجيع املال وان كان فله خري ثالثة امور املقامسة او ثلث الباقي بعد صاحب الفرض او سدس مجيع املال فإن 

وللم ثلث  مل يبق غريه اخذه وسقطوا اال يف االكدرية وهي زوج وام جد واخت ألبوين او ألب فللزوج نصف
  وللجد سدس ولألخت نصف فتعول اىل تسعة مث 

يقسم نصيب اجلد واألخت بينهما وهو اربعة على ثالثة فتصح من سبعة وعشرين وال يعول يف مسائل اجلد وال 
يفرض ألخت معه ابتداء اال فيها واذا كان مع الشقيق ولد اب عده على اجلد مث اخذ ما حصل له وتاخذ انثى 

  رضها والبقية لولد األب ألبوين متام ف

  فصل



  حجب احلرمان ال يدخل على الزوجني واألبوين والولد 
ويسقط اجلد باألب وكل جد وابن ابعد بأقرب وكل جدة بأم والقرىب منهن حتجب البعدى مطلقا ال اب امه او 

  ات قرابة ثلثا السدس ام ابيه وال يرث اال ثالث ام ام وام أبا وأم ايب اب وان علون امومة ولذات قرابتني مع ذ
ويسقط ولد األبوين بابن وان نزل واب وولد األب هبؤالء واخ ألبوين وابن اخ هبؤالء وجد وولد األم بولد 

  ووالد ابن وان نزل واب وابيه وان عال 
  ومن ال يرث ملانع فيه ال حيجب 

  فصل

ا وان انفرد اخذ  مجيع املال لكن للجد واألب والعصبة يأخذ ما ابقت الفروض وان مل يبق شيء سقط مطلق
ثالث حاالت فريثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد االبن وبالفرض فقط مع ذكوريته وبالفرض 

  والتعصيب مع انوثيته 
ا فضل واألبن وابنه واألخ ألبوين او ألب يعصبون اخواهتم  واخت فأكثر مع بنت او بنت ابن فأكثر يرثن م

  العاصب عما او ابنه او ابن اخ انفرد باألرث دون اخواته  فلذكر مثال ما النثى ومىت كان
  وان عدمت عصبة النسب ورث املوىل املعتق مطلقا مث عصبته الذكور األقرب فاألقرب كالنسب 

  فصل اصول املسائل سبعة

ة اربعة التعول وهي ما فيها فرض او فرضان من نوع فنصفان او نصف والبقية من اثنني وثلثان او ثلث والبقي
  من ثالثة وربع والبقية او مع النصف من اربعة ومثن والبقية او مع النصف من مثانية 

ا  وثالثة تعول وهي ما فرضها نوعان فأكثر فنصف مع ثلثني او ثلث او سدس من ستة وتعول اىل عشرة شفع
و ثلثني اومها ووترا وربع مع ثلثني او ثلث او سدس من اثين عشر وتعول اىل سبعة عشر وترا ومثن مع سدس ا

  من اربعة وعشرين وتعول مرة واحدة اىل سبعة وعشرين 
  وان فضل عن الفرض شيء وال عصبة رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجني 

واذا كانت التركة معلومة وامكن نسبة سهم كل وارث من املسألة فله من التركة مثل نسبته وان شئت ضربت 
  سهامه يف التركة 

  ى املسألة فما خرج فنصيبه وان شئت قسمته على غري ذلك من الطرق وقسمت احلاصل عل

  فصل يف ذوي األرحام

وهم احد عشر صنفا ولد البنات لصلب او البن وولد األخوات وبنات األخوة وبنات األعمام وولد ولد األم 
ى من اجلد ومن والعم ألم واألخوال واخلاالت وابو األم وكل جدة وكل جدة ادلت باب بني امني او اب اعل

  ادىل هبم 



وامنا يرثون اذا مل يكن صاحب فرض وال عصبة بتنزيلهم منزلة من ادلوا به وذكرهم كانثاهم ولزوج او زوجة 
  معهم فرضه بال حجب وال عول والباقي هلم 

  فصل

  واحلمل يرث ويورث ان استهل صارخا او وجد دليل حياته سوى حركة او تنفس يسريين او اختالج 
  ورثة القسمة وقف له األكثر من ارث ذكرين او انثيني  وان طلب

  ويدفع ملن الحيجبه ارثه كامال وملن ينقصه اليقني 
  فأذا ولد اخذ نصيبه ورد ما بقي وان اعوز شيئا رجع 

  ومن قتل مورثه ولو مبشاركة او سبب مل يرثه ان لزمه قود او دية او كفارة 
  وحيجب بقدر حريته وال يرث رقيق وال يورث وبرث مبعض ويورث 

     كتاب العتق    
  يسن عتق من له كسب ويكره ملن ال قوة له وال كسب 

  وال تصح الوصية به بل تعليقه باملوت وهو التدبري ويعترب من الثلث 
  وتسن كتابة من علم فيه خريا وهو الكسب واألمانة وتكره ملن الكسب له 

  ن ادى عتق ووالؤه ملنتقل اليه وجيوز بيع املكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه فإ
وام الولد تعتق مبوت سيدها من كل ماله وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك ولو بعضها او حمرمة 

  عليه او من ابيه ان مل يكن وطئها االبن 
  واحكامها كأمة اال فيما ينقل امللك يف رقبتها او يراد له 

ا عند عدم عصبة النسب ومن اعتق رقبة او عتقت عليه فله علي   ها الوالء وهو انه يصري عصبة هلا مطلق

    كتاب النكاح    
يسن مع شهوة من مل خيف الزنا وجيب على من خيافه ويسن نكاح واحدة حسيبة دينة اجنبية بكر ولود وملريد 

ا يظهر منها غالبا بال خلوة ان امن الشهوة وله نظر ذلك  وراس وساق من خطبة امراة مع ظن اجابة نظر اىل م
  ذوات حمارمه ومن امة 

  وحرم تصريح خبطبة معتدة على غري زوج حتل له وتعريض خبطبة رجعية وخطبة على خطبة مسلم اجيب 
  وسن عقده يوم اجلمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود 

  

  فصل اركانه



فقط او مع هذا الزوجان اخلاليان عن املوانع واجياب بلفظ انكحت او زوجت وقبول بلفظ قبلت او رضيت 
  النكاح او تزوجتها 

  ومن جهلها مل يلزمه تعلم وكفاه معناها اخلاص بكل لسان 
  وشروطه اربعة تعيني 

  الزوجني ورضامها لكن ألب ووصيه يف نكاح تزويج 

صغري وبالغ ومعتوه وجمنونة وثيب هلا دون تسع وبكر مطلقا كسيد مع امائه وعبده الصغري فال يزوج باقي 
  غرية حبال وال بنت تسع اال بإذهنا وهو صمات بكر ونطق ثيب األولياء ص

  والويل وشروطه تكليف وذكورة وحرية ورشد واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرا اال يف سلطان وسيد 
ويقدم وجوبا اب مث وصيه فيه مث جد ألب وان عال مث ابن وان نزل وهكذا على ترتيب املرياث مث املوىل املنعم 

  نسبا مث والء مث السلطان فان عضل األقرب او مل يكن مث اقرب عصبته 

  اهال او كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة ابعد وامة حاكم 
  وشهادة رجلني مكلفني عدلني ولو ظاهرا مسيعني ناطقني 
  والكفاءة شرط للزومه فيحرم تزوجيها بغريه اال برضاها 

  فصل

ان سفلت واخت مطلقة وبنتها وبنت ولدها وان سفلت وحيرم ابدا ام وجدة وان علت وبنت وبنت ولد و
  وبنت كل اخ وبنتها وبنت ولدها وان سفلت وعمة وخالة مطلقا 

وحيرم برضاع ما حيرم بنسب وحيرم بعقد حالئل عمودي نسبه وامهات زوجته وان علون وبدخول ربيبة وبنتها 
  وبنت ولدها وان 

 تتوب وتنقضي عدهتا ومطلقته ثالثا حىت يطأها زوج غريه سفلت واىل امد اخت معتدته او زوجته وزانية حىت
بشرطه ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم اال حرة كتابية وعلى حر مسلم امة مسلمة ما مل خيف عنت 
عزوبة حلاجة متعة او خدمة ويعجز عن طول حرة او مثن امة وعلى عبد سيدته وعلى سيد امته وامة ولده 

  وعلى حرة قن ولدها 
  ن حرم وطؤها بعقد حرم مبلك ميني اال امة كتابية وم

  فصل والشروط يف النكاح نوعان

  صحيح كشرط زيادة يف مهرها فان مل يف بذلك فله الفسخ 
  وفاسد يبطل العقد وهو اربعة اشياء 

  نكاح الشغار واحمللل واملتعة واملعلق على شرط غري 



النفقة او ان يقيم عندها اكثر من ضرهتا او اقل وان شرط  مشيئة اهللا تعاىل وفاسد ال يبطله كشرط اال مهر او
  نفي عيب ال يفسخ به النكاح فوجد هبا فله الفسخ 

  فصل وعيب نكاح ثالثة

انواع نوع خمتص بالرجل كجب وعنة ونوع خمتص باملرأة كسد فرج ورتق ونوع مشترك بينهما كجنون 
  وجذام فيفسخ بكل من ذلك 

مى او طرش وقطع يد او رجل اال بشرط ومن ثبتت عنته اجل سنة من حني ولو حدث بعد دخول ال بنحو ع
  ترفعه اىل احلاكم فان مل يطأ فيها فله الفسخ 

  وخيار عيب على التراخي لكن يسقط مبا يدل على الرضا ال يف عنة اال بقول 
  وال فسخ اال حباكم فإن فسخ قبل دخول فال مهر وبعده هلا املسمى يرجع به على مغر 

  & باب الصدق & ر الكفار على نكاح فاسد ان اعتقدوا صحته وان اسلم الزوجان واملراة تباح اذن اقرأ ويق
يسن تسميته يف العقد وختفيفه وكل ما صح مثنا او اجرة صح مهرا فإن مل يسم او بطلت التسمية وجب مهر 

  مثل بعقد 

  
  بألفها وال شيء على األب هلما  وان تزوجها على الف هلا والف ألبيها صح فلو طلق قبل دخول رجع

  وان شرط لغري األب شيء فالكل هلا ويصح تأجيله وان اطلق األجل فمحله الفرقة ومتلكه بعقد 
  ويصح تفويض بضع بأن يزوج اب ابنته اجملربة او ويل غريها بأذهنا بال مهر كعلى ما شاءت او شاء فالن 

  وجيب هلا بعقد مهر مثل ويستقر بدخول 
  حدمها قبل دخول وفرض ورثه األخر وهلا مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها وان مات ا

  وان طلقت قبلهما مل يكن هلا عليه اال املتعة وهي بقدر يسره وعسره 
وجيب مهر مثل ملن وطئت بشبهة او زنا كرها ال ارش بكارة معه وهلا منع نفسها حىت تقبض مهرا حاال الاذا 

  حل قبل تسليم 

  ليم نفسها وان اعسر حبال فلها الفسخ حباكم او تربعت بتس
ويقرر املسمى كله موت وقتل ووطء يف فرج ولو دبرا وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه ان مل متنعه وطالق 

يف مرض موت احدمها وملس او نظر اىل فرجها بشهوة فيهما وتقبيلها وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول 
بله تسقطه    ومن قبلها ق

  فصل وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل



  وجتب األجابة اليها بشرطه 
  وتسن لكل دعوة مباحة وتكره ملن يف ماله حرام كأكل منه ومعاملته وقبول هديته وهبته 

  ويسن األكل واباحته تتوقف على صريح اذن او قرينة مطلقا 
  والصائم فرضا يدعو ونفال يسن اكله مع جرب خاطر 

  اح وضرب بدف مباح فيه ويف ختان وحنوه وسن اعالن نك

  فصل

  ويلزم كال من الزوجني معاشرة األخر باملعروف واال ميطله مبا يلزمه وال يتكره لبذله 
وجيب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها يف بيت زوج ان طلبها ومل تكن شرطت دارها ومن استمهل امهل اليومني  ٤

  والثالثة ال لعمل جهاز 
  فقط  وتسليم امة ليال

ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما مل يضرها او يشغلها عن فرض والسفر حبرة ما مل تكن شرطت بلدها وله 
اجبارها على غسل حيض وجنابة وجناسة واخذ ما تعافه النفس من شعر وغريه ويلزمه الوطء يف كل اربعة 

   اشهر مرة ان قدر ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل اربع وامة من كل سبع
وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم فإن اىب بال عذر فرق بينهما بطلبها وان مل يعلم خربه 

  فال فسخ لذلك حبال 
  وحرم مجع زوجتيه مبسكن واحد ما مل يرضيا 

  وله منعها من اخلروج 
ام بالواجب  وعماده الليل اال يف وعلى غري طفل التسوية بني زوجات يف القسم اليف وطء وكسوة وحنومها اذا ق

  حارس وحنوه فالنهار 

  
  وزوجة امة على النصف من حرة ومبعضة باحلساب 

  وان ابت املبيت معه او السفر او سافرت يف حاجتها سقط قسمها ونفقتها 
  وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا او ثيبا اقام ثالثا مث دار 
ظهرت امارته وعظها فأن اصرت هجرها يف املضجع ما  والنشوز حرام وهو معصيتها اياه فيما جيب عليها فمىت

  & باب اخللع & شاء ويف الكالم ثالثا فإن اصرت ضرهبا غري شديد وله ضرهبا على ترك فرائض اهللا تعاىل 
  يباح لسوء عشرة وبغضة وكرب وقلة دين ويكره مع استقامة 

  
ته طلقة بائنة وال يصح اال بعوض ويكره وهو بلفظ خلع او فسخ او مفاداة فسخ وبلفظ طالق او نيته او كناي

  بأكثر مما اعطاها ويصح بذله ممن يصح تربعه من زوجة واجنيب 



  ويصح مبجهول ومعدوم ال بال عوض وال مبحرم وال حيلة السقاط طالق 
  واذا قال مىت او اذا اعطيتين الفا فأنت طالق طلقت بعطيته ولو تراخت 

  عل بانت واستحقها وان قالت اخلعين بالف او على الف فف
  وليس له خلع زوجة ابنه الصغري وال طالقها وال ابنته الصغرية بشيء من ماهلا 

  وان علق طالقها على صفة مث اباهنا فوجدت اوال مث نكحها فوجدت طلقت وكذا عتق 

    كتاب الطالق    
  يكره بال حاجة ويباح هلا ويسن لتضررها بالوطء وتركها صالة وعفة وحنومها 

  يصح اال من زوج ولو مميزا يعقله وال 
  ومن عذر بزوال عقله او اكره او هدد من قادر فطلق لذلك مل يقع 

  
  ومن صح طالقه صح توكيله فيه وتوكله ويصح توكيل امراة يف طالق نفسها وغريها 

حمرم  والسنة ان يطلقها واحدة يف طهر مل جيامع فيه وان طلق مدخوال هبا يف حيض او طهر جامع فيه فبدعة
  ويقع لكن تسن رجعتها 

  وال سنة وال بدعة ملستبني محلها او صغرية وايسة وغري مدخول هبا 
ا وبكنايته مع النية وصرحيه لفظ طالق وما تصرف منه غري امر ومضارع ومطلقة بكسر  ويقع بصرحيه مطلق

  الالم 

  
نوى طالقا وان قال كامليتة او  وان قال انت علي حرام او كظهر امي وما احل اهللا علي حرام فهو ظهار ولو

  الدم وقع ما نواه ومع عدم نية ظهار وان قال حلفت بالطالق وكذب دين ولزمه حكما 
  وميلك حر ومبعض ثالث تطليقات وعبد اثنتني 

طلقات ومطلقات    ويصح استثناء النصف فأقل من 
  ت ال طلقات وشرط تلفظ واتصال معتاد ونيته قبل متام مستثىن منه ويصح بقلب من مطلقا

ال تطلق ويف هذا الشهر او اليوم او السنة تطلق يف احلال  وانت طالق قبل مويت تطلق يف احلال وبعده او معه 
فان قال اردت اخر الكل قبل حكما وغدا او يوم السبت وحنوه تطلق باوله فلو قال اردت األخر مل يقبل واذا 

  قال السنة فبانسالخ ذي احلجة مضت سنة فانت طالق تطلق مبضي اثين عشر شهرا وان 

  فصل

  ومن علق طالقا وحنوه بشرط مل يقع حىت يوجد فلو مل يلفظ به وادعاه مل يقبل حكما 
وال يصح اال من زوج بصريح وكناية مع قصد ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت ال كالم منتظم كأنت طالق يا 

  زانية ان قمت 



نت طالق فتحققي او تنحي وحنوه تطلق وان بدأتك بالكالم وأدوات الشرط حنو ان ومىت واذا وان كلمتك فأ
فأنت طالق فقالت ان بدأتك به فعبدي حر احنلت ميينه وتبقى ميينها وان خرجت بغري اذين وحنوه فأنت طالق مث 

طلقت    اذن هلا فخرجت مث خرجت بغري اذن او اذن هلا ومل تعلم 

  
و مبشيئة اثنني فبمشيئتهما كذلك وان علقه على مشيئة اهللا وان علقة على مشيئتها تطلق مبشيئتها غري مكرهة ا

  تعاىل تطلق يف احلال وكذا عتق 
وإن حلف ال يدخل دارا او ال خيرج منها فأدخل او اخرج بعض جسده او دخل طاق الباب او ال يلبس ثوبا 

شيئا ال يرب اال بفعله كله  من غزهلا فلبس ثوبا فيه منه او ال يشرب ماء هذا األناء فشرب بعضه مل حينث وليفعلن
  ما مل يكن له نية وان فعل احمللوف عليه ناسيا او جاهال حنث يف طالق وعتاق 

  وينفع غري ظامل تأول بيمينه 
  ومن شك يف طالق او ما علق عليه مل يلزمه او يف عدده رجع 

طلقت زوجته ال عكسها    اىل اليقني وان قال ملن ظنها زوجته انت طالق 
  زوجته كلمة وشك هل هي طالق او ظهار مل يلزمه شيء ومن اوقع ب

  فصل

واذا طلق حر من دخل او خال هبا اقل من ثالث او عبد واحدة ال عوض فيهما فله ولويل جمنون رجعتها يف 
ا والرجعية زوجة يف غري قسم    عدهتا مطلقا وسن هلا اشهاد وحتصل بوطئها مطلق

  د بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طالقها وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل وتعو
  ومن ادعت انقضاء عدهتا وامكن قبل ال يف شهر حبيض اال ببينة 

وان طلق حر ثالثا او عبد اثنتني مل حتل له حىت يطأها زوج غريه يف قبل بنكاح صحيح مع انتشار ويكفي تغييب 
  او صوم فرض او ردة  حشفة ولو مل ينزل او يبلغ عشرا ال يف حيض او نفاس او احرام

  فصل

واأليالء حرام وهو حلف زوج عاقل ميكنه الوطء باهللا او صفة من صفاته على ترك وطء زوجته املمكن يف قبل 
ابدا او مطلقا او فوق اربعة اشهر فمىت مضى أربعة أشهر من ميينه ومل جيامع فيها بال عذر امر به فان اىب امر 

  بالطالق فان امتنع طلق عليه حاكم 
  وجيب بوطئه بكفارة ميني 

  وتارك الوطء ضرارا بال عذر كمول 

  فصل



والظهار حمرم وهو ان يشبه زوجته او بعضها مبن حترم عليه او بعضها او برجل مطلقا ال بشعر وسن وظفر 
  وريق وحنوها 

  
  وان قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته بوطئها مطاوعة 

  ويصح ممن يصح طالقه 
ما وطء ودواعيه قبل كفارته وهي عتق رقبة فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني فإن مل يستطع فإطعام وحيرم عليه

  ستني مسكينا 
ويكفر كافر مبال وعبد بالصوم وشرط يف رقبة كفارة ونذر عتق مطلق اسالم وسالمة من عيب مضر بالعمل 

  ضررا بينا 
  رب مد لكل مسكني ومن غريه مدان وال جيزىء التكفري اال مبا جيزىء فطرة وجيزىء من ال

  فصل

  وجيوز اللعان بني زوجني بالغني عالقني إلسقاط احلد 
فمن قذف زوجته لفظا وكذبته فله لعاهنا بأن يقول اربعا اشهد باهللا اين لصادق فيما رميته به من الزنا ويف 

 انه لكاذب فيما رماين به من الزنا اخلامسة وان لعنة اهللا عليه ان كان من الكاذبني مث تقول هي اربعا اشهد باهللا
ويف اخلامسة وان غضب اهللا عليها ان كان من الصادقني فاذا مت سقط احلد وثبتت الفرقة املؤبدة وينتفي الولد 

  بنفيه 
ومن اتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه هبا او لدون اربع سنني منذ اباهنا ولو ابن عشر حلقه 

ببلوغه مع شك فيه ومن اعتق او باع من اقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة حلقه والبيع باطل نسبه وال حيكم 
  & باب العدد & 
  ال عدة يف فرقة حي قبل وطء وخلوة  ٢

  وشرط لوطء كوهنا يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد وخللوة مطاوعته وعلمه هبا ولو مع مانع 

  
ا    وتلزم لوفاة مطلق

  واملعتدات ست 
  مل وعدهتا اىل وضع كل محل تصري به امة ام ولد وشرط حلوقه للزوج احلا

  واقل مدته ستة اشهر وغالبها تسعة واكثرها اربع سنني 
  ويباح القاء نطفة قبل اربعني يومابدواء مباح 

  الثانية املتوىف عنها بال محل فتعتد حرة اربعة اشهر وعشر ليال بعشرة ايام وامة نصفها ومبعضة باحلساب 
  تعتد من اباهنا يف مرض موته األطول من عدة وفاة او طالق ان ورثت واال عدة طالق و



  الثالثة ذات احليض املفارقة يف احلياة فتعتد حرة ومبعضة بثالث حيضات وامة حبيضتني 
  الرابعة املفارقة يف احلياة ومل حتض لصغر او اياس فتعتد حرة بثالثة اشهر وامة بشهرين ومبعضة باحلساب 

  
  اخلامسة من ارتفع حيضها ومل تعلم ما رفعه فتعتد للحمل غالب مدته مث تعتد كآيسة 

ا رفعه فال تزال حىت يعود فتعتد به او تصري ايسة فتعتد عدهتا    وان علمت م
  وعدة بالغة مل حتض ومستحاضة مبتداة او ناسية كآيسة 

لغيبة ظاهرها اهلالك وتسعني منذ ولد ان كان  السادسة امراة املفقود تتربص ولو امة اربع سنني ان انقطع خربه
  ظاهرها السالمة مث تعتد للوفاة 

  وان طلق غائب او مات فابتداء العدة من الفرقة 
  وعدة من وطئت بشبهة او زنا كمطلقة اال امة غري مزوجة فتستربا حبيضة 

  
مقامها عند ثان مث اعتدت  وان وطئت معتدة بشبهة او زنا او نكاح فاسد امتت عدة األول وال حيتسب منها

  لثان 
  وحيرم احداد على ميت غري زوج فوق ثالث 

  وجيب على زوجة ميت ويباح لبائن 
  وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو اىل مجاعها ويرغب يف النظر اليها 

ثلها من أي  وحيرم بال حاجة حتوهلا من مسكن وجبت فيه وهلا اخلروج حلاجتها هنارا ومن ملك امة يوطء م
  شخص كان حرم عليه وطء ومقدماته قبل استرباء حامل بوضع ومن حتيض حبيضة وايسة وصغرية بشهر 

  فصل

  وحيرم من الرضاع ما حيرم من النسب على رضيع وفرعه وان نزل فقط 

  
  وال حرمة اال خبمس رضعات يف احلولني وتثبت بسعوط ووجور ولنب ميتة وموطوءة بشبهة ومشوب 

  بنتها كأمه وجدته وربيبته اذا ارضعت طفلة حرمتها عليه  وكل امراة حترم عليه
وكل رجل حترم عليه بنته كأخيه وابيه وربيبه اذا ارضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه ومن قال ان زوجته 

  اخته من الرضاع بطل نكاحه 
ا وان قالت هي  ذلك وكذهبا فهي وال مهر قبل دخول ان صدقته وجيب نصفه ان كذبته وكله بعد دخول مطلق

  زوجته حكما 
  ومن شك يف رضاع او عدده بىن على اليقني 
  ويثبت باخبار مرضعة وبشهادة عدل مطلقا 



  & باب النفقات & 
وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكىن باملعروف فيفرض ملوسرة مع موسر عند تنازع 

  مثلها وينام عليه من ارفع خبز البلد وادمه عادة املوسرين وما يلبس 
  ولفقرية مع فقري كفايتها من ادىن خبز البلد وادمه وما يلبس مثلها وينام وجيلس عليه 

وملتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقري وعكسها ما بني ذلك ال القيمة اال برضامها وعليه مؤنة نظافتهما الدواء 
  واجرة طبيب ومثن طيب وجتب لرجعية وبائن حامل الملتوىف عنها 

ومن حبست او نشزت او صامت نفال او لكفارة او قضاء رمضان ووقته متسع او حجت نفال بال اذنه او 
  سافرت حلاجتها بإذنه سقطت 

  وهلا الكسوة كل عام مرة يف اوله 

  
  ومىت مل ينفق تبقى يف ذمته 

  وان انفقت من ماله يف غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث 
  و بذلته هي او وليها وجبت نفقتها ولو مع صغره ومرضه وعنته وجبه ومن تسلم من يلزمه تسليمها ا

  وهلا منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال وهلا النفقة 
وان اعسر بنفقة معسر او بعضها االمبا يف ذمته او غاب وتعذرت باستدانة او حنوها فلها الفسخ حباكم وترجع 

  مبا استدانته هلا او لولدها الصغري مطلقا 

  فصل

وجتب عليه مبعروف لكل من ابويه وان علوا وولده وان سفل ولو حجبه معسر ولكل من يرثه بفرض او 
تعصيب ال برحم سوى عمودي نسبه مع فقر من جتب له وعجزه عن كسب اذا كانت فاضلة عن قوت نفسه 

  وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة ال من رأس مال ومثن ملك والة صنعة 
  ا مل يفرضها حاكم او تستدن بإذنه وتسقط مبضي زمن م

   ٢وان امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع وهي على كل بقدر ارثه وان كان اب انفرد هبا 
وجتب عليه لرقيقه ولو ابقا وناشزا وال يكلفه مشقا كثريا ويرحيه وقت قائلة ونوم ولصالة فرض وعليه علف 

  هبائمه وسقيها 
بيع او اجارة او ذبح مأكول وحرم حتميلها مشقا ولعنها وحلبها ما يضر بولدها وضرب وان عجز اجرب على 

  وجه ووسم فيه وجيوز يف غريه لغرض صحيح 

  فصل

  وجتب احلضانة حلفظ صغري وجمنون ومعتوه 



مث  واالحق هبا ام مث امهاهتا القرىب فالقرىب مث اب مث امهاته كذلك مث جد أمهاته كذلك مث اخت ألبوين مث ألم
الب مث خالة مث عمة مث بنت اخ واخت مث بنت عم وعمة مث بنت عم اب وعمته على ما فصل مث لباقي العصبة 

  األقرب فاألقرب وشرط كونه حمرما ألنثى مث لذي رحم مث حلاكم 
  وال تثبت ملن فيه رق وال لكافر على مسلم وال لفاسق وال ملزوجة بأجنيب من حمضون من حني عقد 

د ابويه نقلة اىل بلد امن وطرقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب احق او اىل قريب للسكىن فأم وان اراد اح
  وحلاجة مع بعد او ال فمقيم 

  واذا بلغ صيب سبع سنني عاقال خري بني ابوي 
  وال يقر حمضون بيد من ال يصونه ويصلحه 

  وتكون بنت سبع عند اب او من يقوم مقامه اىل زفاف 

     كتاب اجلنايات    
  القتل عمد وشبه عمد وخطأ 

فالعمد خيتص القود به وهو ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله مبا يغلب على الظن موته به كجرحه مبا له 
  نفوذ يف البدن وضربه حبجر كبري 

  وشبه العمد ان يقصد جناية ال تقتل غالبا ومل جيرحه هبا كضرب بسوط او عصا 
  كرمي صيد وحنوه فيصيب ادميا  واخلطا ان يفعل ما له فعله

  وعمد صيب وجمنون خطأ ويقتل عدد بواحد ومع عفو جيب دية واحدة 

  
  ومن اكره مكلفا على قتل معني او على ان يكره عليه ففعل فعلى كل القود او الدية 

ظلما من جهل ظلمه فيه لزم األمر    وان امر به غري مكلف او من جيهل حترميه او سلطان 

  اربعة شروط فصل وللقصاص

  تكليف قاتل وعصمة مقتول ومكافأته لقاتل بدين وحرية وعدم الوالدة 
  والستيفائه ثالثة 

  تكليف مستحق له واتفاقهم عليه وان يؤمن يف استيفائه تعديه اىل غري جان 
عنق وحيبس لقدوم غائب وبلوغ وافاقة وجيب استيفاؤه حبضرة سلطان او نائبه وبالة ماضية ويف النفس بضرب ال

  بسيف 

  فصل

وجيب بعمد القود او الدية فيخري ويل والعفو جمانا افضل ومىت اختار الدية او عفا مطلقا او هلك جان تعينت 
  الدية 



  
  ومن وكل مث عفا ومل يعلم وكيل حىت اقتص فال شيء عليهما 

  وان وجب لقن او تعزير قذف فطلبه واسقاطه له وان مات فلسيده 
  كالقود فيها وهو نوعان والقود فيما دون النفس 

احدمها يف الطرف فيؤخذ كل من عني وانف واذن وسن وحنوها مبثله بشرط مماثلة وامن من حيف واستواء يف 
  صحة وكمال 

  الثاين يف اجلروح بشرط انتهائها اىل عظم كموضحة وجرح عضد وساق وحنومها 
  دية قبل الربء  وتضمن سراية جناية ال قود وال يقتص عن طرف وجرح وال يطلب هلما

  فصل ودية العمد على اجلاين وغريها على عاقلته

  ومن قيد حرا مكلفا او غله او غصب صغريا فتلف حبية او صاعقة فالدية ال ان مات مبرض او فجأة 
  وان أدب امرأته بنشوز او معلم صبيه او سلطان رعيته بال اسراف فال ضمان بتلف من ذلك 

  
  او يصعد شجرة فهلك به مل يضمن  ومن امر مكلفا ان ينزل بئرا

  ولو ماتت او محلها من ريح طعام وحنوه ضمن ربه ان علم ذلك عادة 

  فصل

ودية احلر املسلم مائة بعري او الف مثقال ذهبا او اثنا عشر الف درهم فضة او مائتا بقرة او الفا شاة فيخري من 
  عليه دية بينها 

  ربع بنت لبون وربع حقة وربع جذعة ويف خطإ امخاسا وجيب يف عمد وشبهه من ابل ربع بنت خماض و
مثانون من املذكورة وعشرون ابن خماض ومن بقر نصف مسنات ونصف اتبعة ومن غنم نصف ثنايا ونصف 

  اجذعة 
  وتعترب السالمة ال القيمة 

  ودية انثى نصف دية رجل من اهل ديتها وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلث ديته 
  نصف دية مسلم وجموسي ووثين مثامنائة درهم ودية كتايب حر 

يمته وجرحه ان كان مقدرا من احلر فهو مقدر منه منسوبا اىل قيمته واال فما نقصه بعد برء    ودية رقيق ق
  ودية جنني حر غرة موروثة عنه قيمتها عشر دية امه وقن عشر 

  قيمتها وتقدر حرة امة 
اتلف ماال بغري اذن سيده خري بني فدائه بأرش اجلناية او تسليمه وان جىن رقيق خطأ او عمدا واختري املال او 

  لوليها 



  فصل

ومن اتلف ما يف األنسان منه واحد كأنف ففيه دية نفسه او اثنان او اكثر فكذلك ويف احد ذلك نسبته منها 
جة ويف الظفر بعريان وجتب كاملة يف كل حاسة وكذا كالم وعقل ومنفعة اكل ومشي ونكاح ومن وطء زو

ا بني السبيلني فهدر واال فجائفة ان استمسك بول واال  يوطأ مثلها ملثله فخرق ما بني خمرج بول ومين او م
  فالدية 

ويف كل من شعر رأس وحاجبني واهداب عينني وحلية الدية وحاجب نصفها وهدب ربعها وشارب حكومة وما 
ا فيه    عاد سقط م

  قيد بشرطه وعليه ايضا نصف الدية ويف عني األعور دية كاملة وان قلعها صحيح ا
  وان قلع ما مياثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة واال قطع كغريه 

  
ويف املوضحة مخس من اإلبل واهلامشة عشر واملنقلة مخسة عشر واملأمومة ثلث الدية كاجلائفة والدامغة ويف 

  اخلارصة والبازلة والباضعة واملتالمحة والسمحاق حكومة 

  فصل

  لة جان ذكور عصبته نسبا ووالء وال عقل على فقري وغري مكلف وخمالف دين جان وعاق
  وال حتمل عمدا وال عبدا وال صلحا وال اعترافا وال ما دون ثلث الدية 

ومن قتل نفسا حمرمة غري عمد او شارك فيه فعليه الكفارة وهي ككفارة ظهار اال اهنا ال اطعام فيها ويكفر عبد 
  بالصوم 
  اميان مكررة يف دعوى قتل معصوم  والقسامة

واذا امتت شروطها بدىء بأميان ذكور عصبته الوارثني فيحلفون مخسني ميينا كل بقدر ارثه وجيرب كسر فإن 
  نكلوا او كان الكل نساء حلفها مدعى عليه وبرىء 

     كتاب احلدود    
  ا ال جتب اال على مكلف ملتزم عامل بالتحرمي وعلى امام او نائبه اقامته

  ويضرب رجل قائما بسوط الخلق وال جديد ويكون عليه قميص وقميصان وال يبدي ضارب ابطه 
  ويسن تفريقه على األعضاء وجيب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل 

  وامراة كرجل لكن تضرب جالسة وتشد عليها ثياهبا ومتسك يداها وال حيفر ملرجوم ومن مات وعليه حد سقط 
ا ورقيق مخسني وال يغرب ومبعض حبسابه فيهما فريجم زان حمصن حىت ميو   ت وغريه جيلد مائة ويغرب عام

   ٢واحملصن من وطىء زوجته بنكاح صحيح يف قبلها ولو مرة 
  وشروطه ثالثة 

  تغييب حشفة اصلية يف فرج اصلي آلدمي ولو دبرا وانتفاء الشبهة 



  
فه او اقراره اربع مرات مع ذكر حقيقته وثبوته بشهادة اربعة رجال عدول يف جملس واحد بزنا واحد مع وص

  الوطء بال رجوع 
  والقاذف حمصنا جيلد حر مثانني ورقيق نصفها ومبعض حبسابه 

  واحملصن هنا احلر املسلم العاقل العفيف 
ثله يطأ او يوطأ ال بلوغه    وشرط كون م

  ويعزر بنحو يا كافر يا ملعون يا اعور يا اعرج 
  حد فيها وال كفارة ومرجعه اىل اجتهاد األمام وجيب التعزير يف كل معصية ال 

  فصل

  وكل شراب مسكر حيرم مطلقا اال لدفع لقمة غص هبا مع خوف تلف ويقدم عليه بول 
  فإذا شربه او احتقن به مسلم مكلف خمتارا عاملا ان كثريه يسكر حد حر مثانني وقن نصفها 

  ويثبت بإقراره مرة كقذف او شهادة عدلني 

  
  وه اذا غال او اتى عليه ثالثة ايام وحرم عصري وحن

  فصل ويقطع السارق بثمانية شروط

السرقة وهي اخذ مال معصوم خفية وكون سارق مكلفا خمتارا عاملا مبسروق وحترميه وكون مسروق ماال حمتر 
حرز ما وكونه نصابا وهو ثالثة دراهم فضة او ربع مثقال ذهبا او ما قيمته احدمها واخراجه من حرز مثله و ٢

كل مال ما حقظ به عادة وانتفاء الشبهة وثبوهتا بشهادة عدلني يصفاهنا او اقرار مرتني او وصف ودوام عليه 
  ومطالبة مسروق منه او وكيله او وليه 

فاذا وجب قطعت يده اليمىن من مفصل كفه وحسمت فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه 
  وحسمت فإن عاد حبس حىت يتوب 

مترا او ماشية من غري حرز غرم قيمته مرتني وال قطع ومن مل جيد ما يشتريه او يشترى به زمن جماعة ومن سرق 
  غالء مل يقطع بسرقة 

  فصل وقطاع الطريق انواع

  فمن منهم قتل مكافئا او غريه كولد واخذ املال قتل مث صلب مكاىفء حىت يشتهر 
  ومن قتل فقط قتل حتما وال صلب 

  قطعت يده اليمىن مث رجله اليسرى يف مقام واحد وحسمتا وخلي ومن اخذ املال فقط 



  وان اخاف السبيل فقط نفي وشرد وشرط ثبوت ذلك ببينة او اقرار مرتني وحرز ونصاب 
  ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق اهللا تعاىل واخذ حبق آدمي 

  ومن وجب عليه حد هللا فتاب قبل ثبوته سقط 
  نفسه او حرمته ومل يندفع املريد اال بالقتل ابيح وال ضمان ومن اريد ماله او 

  والبغاة ذو شوكة خيرجون على األمام بتأويل سائغ فيلزمه 

  مراسلتهم وازالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة فان فاؤوا واال قاتلهم قادر 

  فصل واملرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد اسالمه

رسوله او جحده او صفة من صفاته او كتابا او رسوال او ملكا او احدى فمىت ادعى النبوة او سب اهللا او 
  العبادات اخلمس او حكما ظاهرا جممعا عليه كفر فيستتاب ثالثة ايام فإن مل يتب قتل 

  وال تقبل ظاهرا ممن سب اهللا او رسوله او تكررت ردته وال من منافق وساحر 
  ن ال يعود مع رد مظلمة ال استحالل من حنو غيبة وقذف وجتب التوبة من كل ذنب وهي اقالع وندم وعزم ا

يه حالل واصله احلل   فصل وكل طعام طاهر ال مضرة ف

ا يفترس    وحرم جنس كدم وميتة ومضر كسم ومن حيوان بر م

بنابه كأسد ومنر وفهد وثعلب وابن اوى الضبع ومن طري ما يصيد مبخلب كعقاب وصقر وما يأكل اجليف 
  ثه العرب ذو اليسار كوطواط وقنفذ ونيص وما تولد من مأكول وغريه كبغل كنسر ورخم وما تسخب

  ويباح حيوان حبر كله سوى ضفدع ومتساح وحية 
  ومن اضطر اكل وجوبا من حمرم غري سم ما يسد رمقه 

  ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر قي قرية ال مصر يوما وليلة قدر كفايته وتسن ثالثة ايام 

  يعيش يف الرب غري جراد وحنوه فصل ال يباح حيوان

  وشروطها اربعة كون ذابح عاقال مميزا ولو كتابيا واآللة وهي كل حمدد غري سن وظفر وقطع حلقوم ومري 

  
وسن قطع الودجني وما عجز عنه كواقع يف بئر ومتوحش ومترد يكفي جرحه حيث كان فإن اعانه غريه ككون 

  عند حتريك يده وتسقط سهوا الجهال  رأسه يف املاء وحنوه مل حيل وقول بسم اهللا
  وذكاة جنني خرج ميتا وحنوه بذكاة امه 

وكرهت بآلة كالة وحدها حبضرة مذك وسلخ وكسر عنق قبل زهوق ونفخ حلم لبيع وسن توجيهه اىل القبلة 
  على شقه األيسر ورفق به وتكبري 



  فصل الصيد مباح وشروطه اربعة

ذكاة او جارح معلم وهو ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر  كون صائد من اهل ذكاة واآللة وهي الة
  واذا امسك مل يأكل وارساهلا قاصدا فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا مل حيل 

  والتسمية عند رمي او ارسال وال تسقط حبال وسن تكبري معها 
  & باب األميان & ومن اعتق صيدا او ارسل بعريا او غريه مل يزل ملكه عنه 

  رم بغري اهللا او صفة من صفاته او القرآن فمن حلف وحنث وجبت عليه الكفارة حت
  ولوجوهبا اربعة شروط 

قصد عقد اليمني وكوهنا على مستقبل فال تنعقد على ماض كاذبا عاملا به وهي الغموس وال ظانا صدق نفسه 
  فيبني خبالفه 

ا حلف على فعله غري وال على فعل مستحيل وكون حالف خمتارا وحنثه بفعل ما حلف  على تركه او ترك م
  مكره او جاهل او ناس 

  ويسن حنث ويكره بر اذا كانت على فعل مكروه او ترك مندوب وعكسه بعكسه 
  وجيب ان كانت على فعل حمرم او ترك واجب وعكسه بعكسه 

  فصل

  وان حرم امته او حالال غري زوجة مل حيرم وعليه كفارة ميني ان فعله 
  نث وخيري فيها بني اطعام عشرة مساكني وجتب فورا حب

  او كسوهتم كسوة تصح هبا صالة الفرض او عتق رقبة مؤمنة فإن عجز كفطرة صام ثالثة ايام متتابعة 
  ومبىن ميني على العرف ويرجع فيها اىل نية حالف ليس ظاملا ان احتملها لفظه كنيته ببناء وسقف السماء 

  لففصل النذر مكروه وال يصح اال من مك

  
  واملنعقد ستة انواع املطلق كلله علي نذر ان فعلت كذا وال نية فكفارة ميني ان فعله 

الثاين نذر حلاج وغضب وهو تعليقه بشرط يقصد املنع منه او احلمل عليه كإن كلمتك فعلي كذا فيخري بني 
  فعله وكفارة ميني 

  الثالث نذر مباح كلله علي ان البس ثويب فيخري ايضا 
  ر مكروه كطالق وحنوه فالتكفري اوىل الرابع نذ

  اخلامس نذر معصية كشرب مخر فيحرم الوفاء وجيب التكفري 
ا اهللا مريضي فلله  السادس نذر تربر كصالة وصيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا او معلقا بشرط كإن شف



يلزم الوفاء به    علي كذا ف
  لزمه التتابع ال ان نذر اياما معدودة  ومن نذر الصدقة بكل ماله اجزاء ثلثه او صوم شهر وحنوه

  وسن الوفاء بالوعد وحرم بال استثناء 

    كتاب القضاء    
وهو فرض كفاية كاإلمامة فينصب اإلمام بكل اقليم قاضيا وخيتار افضل من جيد علما وورعا ويأمره بالتقوى 

والنظر يف مال يتيم وجمنون  وحتري العدل وتفيد والية حكم عامة فصل احلكومة واخذ احلق ودفعه اىل ربه
  وسفيه وغائب ووقف عمله ليجرى على شرطه وغري ذلك 

  وجيوز ان يوليه عموم النظر يف عموم العمل وخاصا يف احدمها او فيهما 
  وشرط كون قاض بالغا عاقال ذكرا حرا مسلما عدال مسيعا بصريا متكلما جمتهدا ولو يف مذهب امامه 

  
  يصلح للقضاء نفذ حكمه يف كل ما ينفذ فيه حكم من واله امام او نائبه  وان حكم اثنان بينهما رجال

  وسن كونه قويا بال عنف لينا بال ضعف حليما متأنيا فطنا عفيفا 
  وعليه العدل بني متحاكمني يف لفظه وحلظه وجملسه ودخول عليه 

و كسل او نعاس او برد وحرم القضاء وهو غضبان كثريا او حاقن او يف شدة جوع او عطش او هم او ملل ا
  مؤمل او حر مزعج وقبول رشوة وهدية من غري من كان يهاديه قبل واليته وال حكومة له 

  وال ينفذ حكمه على عدوه وال لنفسه والملن ال تقبل شهادته له 
ومن استعداه على خصم يف البلد مبا تتبعه اهلمة لزمه احضاره اال غري بزرة فتوكل كمريض وحنوه وان وجب 

  ني ارسل من حيلفهما مي

  فصل

  وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف وحترير الدعوى وعلم مدعى به اال فيما نصححه جمهوال كوصية 
  فان ادعى عقدا ذكر شروطه او وارثا ذكر سببه او حمال باحد النقدين قومه باالخر او هبما فبأيهما شاء 

انكر وال بينة فقوله بيمينه فإن نكل حكم عليه بسؤال  واذا حررها فان اقر اخلصم حكم عليه بسؤال مدع وان
  مدع فب مال وما يقصد به 

  ويستحلف يف كل حق ادمي سوى نكاح ورجعة ونسب وحنوها ال يف حق اهللا كحد وعبادة 
  واليمني املشروعة باهللا وحده او بصفته 

باطنا ايضا ويف مزك معرفة جرح وحيكم بالبينة بعد التحليف وشرط يف بينة عدالة ظاهرا ويف غري عقد نكاح 
  وتعديل ومعرفة 

  حاكم خربته الباطنة وتقدم بينة جرح 
ا وال يقبل فيها ويف جرح وحنومها اال رجالن    فمىت جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلق



ومن ادعى على غائب مسافة قصر او مستتر يف البلد او ميت او غري مكلف وله بينة مسعت وحكم هبا يف غري 
  حق اهللا تعاىل وال تسمع على غريهم حىت حيضر او ميتنع 

  ولو رفع اليه حكم اليلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه 
ويقبل كتاب قاض اىل قاض يف كل حق ادمي وفيما حكم به لينفذه ال فيما ثبت عنده ليحكم به اال يف مسافة 

  قصر 

  فصل والقسمة نوعان

  ر او رد عوض كحمام ودور صغار قسمة تراض وهي فيما ال ينقسم اال بضر
وشرط هلا رضا كل الشركاء وحكمها كبيع ومن دعا شريكه فيها ويف شركة حنو عبد وسيف وفرس اىل بيع او 

  اجارة اجرب فان اىب بيع او اوجر عليهما وقسم مثن او اجرة 
كبار فيجرب الثاين قسمة اجبار وهي ما ال ضرر فيها وال رد عوض كمكيل وموزون من جنس واحد ودور 

  شريك او وليه عليها 

  
ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك او وليه وهذه افراز وشرط كزن قاسم مسلما عدال عارفا بالقسمة ما مل 

  يرضوا بغريه ويكفي واحد ومع تقومي اثنان 
خري احدمها  وتعدل السهام باألجزاء ان تساوت واال بالقيمة او الرد ان اقتضته مث يقرع وتلزم القسمة هبا وان

  األخر صحت ولزمت برضامها وتفرقهما 

    كتاب الشهادات    
  حتملها يف غري حق اهللا فرض كفاية واداؤها فرض عني مع القدرة بال ضرر 

وحرم اخذ اجرة وجعل عليها ال اجرة مركوب ملتأذ مبشي وان يشهد اال مبا يعلمه برؤية او مساع او استفاضة 
يما ي   تعذر علمه غالبا بغريها كنسب وموت ونكاح وطالق ووقف ومصرفه عن عدد يقع به العلم ف

  واعترب ذكر شروط مشهود به وجيب اشهاد يف نكاح ويسن يف غريه 
وشرط يف شاهد اسالم وبلوغ وعقل ونطق لكن تقبل من اخرس خبطه وممن يفيق حال افاقته وعدالة ويعترب هلا 

  شيئان 
  ض برواتبها واجتناب احملارم بأن ال يأيت كبرية وال يدمن على صغرية االول الصالح يف الدين وهو اداء الفرائ

  
  الثاين استعمال املروءة بفعل ما يزينه وجيمله وترك ما يدنسه ويشينه 

وال تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض وال احد الزوجني لآلخر والمن جير هبا اىل نفسه نفعا او يدفع هبا 
  يف غري نكاح عنها ضررا وال عدو على عدوه 

يه    ومن سره مساءة احد او غمه فرحه فهو عدوه ومن ال تقبل له تقبل عل



  فصل

  وشرط يف الزنا اربعة رجال يشهدون به او انه اقر به اربعا 
  ويف دعوى فقر ممن عرف بغىن ثالثة 

عليه الرحال ويف قود واعسار وموجب تعزير او حد ونكاح وحنوه ومما ليس ماال وال يقصد به املال او يطلع 
  غالبا رجالن 

  ويف مال وما يقصد به رجالن او رجل وامراتان او رجل وميني املدعي 
ويف داء ودابة وموضحة وحنومها قول اثنني ومع عذر واحد وما ال يطلع عليه الرجال كعيوب نساء حتت ثياب 

  ورضاع 

  واستهالل وجراحة وحنوها يف محام وعرس امرأة عدل او رجل عدل 

  فصل

  بل الشهادة على الشهادة يف كل ما يقبل فيه كتاب القاضي اىل القاضي وتق
وشرط تعذر شهود اصل مبوت او مرض او غيبة مسافة قصر او خوف من سلطان او غريه ودوام عدالتهما 

واسترعاء اصل لفرع او لغريه وهو يسمع فيقول اشهد اين اشهد ان فالن بن فالن اشهدين على نفسه او اقر 
ا وحنوه او يسمعه يشهد عند حاكم او يعزوها اىل سبب كبيع وقرض وتادية فرع بصفة حتمله عندي بكذ

  وتعيينه ألصل وثبوت عدالة اجلميع 
  وان رجع شهود مال قبل حكم مل حيكم وبعده مل ينقض وضمنوا 

  وان بان خطأ مفت او قاض يف اتالف ملخالفة قاطع ضمنا 

     كتاب االقرار    
  بلفظ او كتابة او اشارة من اخرس ال على الغري اال من وكيل وويل ووارث يصح من مكلف خمتار 

  ويصح من مريض مرض املوت اللوارث اال ببينة او اجازة ولو صار عند املوت اجنبيا 
  ويصح ألجنيب ولو صار عند املوت وارثا 

  واعطاء كإقرار 
  وان اقرت او وليها بنكاح مل يدعه اثنان قبل 

  ه عشر انه بلغ باحتالم ويقبل اقرار صيب ل
  ومن ادعي عليه بشيء فقال نعم او بلى وحنومها او اتزنه او خذ فقد اقر ال خذ او اتزن وحنوه 

  وال يضر اإلنشاء فيه 
  وله علي الف ال يلزمين او مثن مخر وحنوه يلزمه األلف 

  وله او كان علي الف قضيته او برئت منه فقوله 



  
  ال وان ثبت ببينة او عزاه لسبب ف

  وان انكر سبب احلق مث ادعى الدفع ببينة مل يقبل 
  ومن اقر بقبض او اقباض او هبة وحنوهن مث انكر ومل جيحد اقراره وال بينة وسأل احالف خصمه لزمه 

  ومن باع او وهب او اعتق مث اقر بذلك لغريه مل يقبل ويغرمه ملقر له 
  يكذهبا بنحو قبضت مثن ملكي وان قال مل يكن ملكي مث ملكته بعد قبل ببينة ما مل 

  وال يقبل رجوع مقر اال يف حد هللا 
وان قال له علي شيء او كذا او مال عظيم وحنوه واىب تفسريه حبس حىت يفسره ويقبل بأقل مال وبكلب 

  مباح ال بصبية او مخر او قشر جوزة وحنوه 
  ل وله متر يف جراب او سكني يف قراب او فص يف خامت وحنو ذلك يلزمه األو

  واقرار بشجر ليس اقرارا بأرضه وبامة ليس اقرارا حبملها وببستان يشمل اشجاره 

  
  وان ادعى احدمها صحة العقد واألخر فساده فقول مدعي الصحة 

  واهللا سبحانه وتعاىل اعلم بالصواب 
عشر رمضان سنة متت هذه النسخة النافعة ان شاء اهللا تعاىل بعون اهللا تعاىل وحسن توفيقه هنار األربعاء سادس 

  اربع ومخسني والف بقلم مؤلفها حممد البلباين اخلزرجي احلنبلي عفا اهللا عنه مبنه 
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